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DEKÁM HIVATAL 



Ö L O S S H 

DEFINÍCIÓ 
A cavum orisban elhelyezkedő tipikusan izmos, harántul csíkozott, gusztatórikus, némi nemi 

jellegű, másoknál (való) bevágódásra is használt, nem üreges, nem bab alakú, páratlan (a maga 

nemében) szerv. 

Ha szabad ezzel kezdeni, akkor szeretnénk bocsánatot kérni azért, hogy másfél év alatt nem jutott 
időnk eme igen jó alapokon nyugvó könyv megírásához és szerkesztéséhez, dehát nagyon el 
voltunk foglalva, mert „ízekre szedtek bennünket" a gyakorlatokon, nagyon keményen kellett 
tanulni mert, nem mindig sikerült magunk alá sziaesot tenni, és különben is ezt Mi durván 3 hét 
alatt is meg tudjuk csinálni, csak az a baj , hogy a durván van a hangsúly. 
Na de valahogyan még is eltelt ez a hat év, és több szempontból is kivételes évfolyamnak 
mondhatjuk magunkat, hiszen, nyilván mi voltunk a legjobbak, de sokszor sajnos a kísérleti 
nyulak is. 
Mi hallgattuk utoljára Kovács Kálmánt és az ő butilénjeit, majd Minket kormányzott először 
Nagy Zsolt Cár; Mi lehettünk részesei először a kitűnő békanyúzási technikánkat lemérő élettan 
teszteknek szigorlatunk (aink)-on; szegény kollégistáink (a kadétok nem jelentek meg) voltak az 
elsők, akiknek bulijait feloszlatták a halk szavú, Woody Alenre emlékeztető (problémájuk volt a 
nőkkel is) rendészek; Mi vizsgáztunk először (first class) igen tisztelt Rektor urunknál, sőt mi 
is ott álltunk a megállóban amikor elment az utolsó Vili pisztolyával a zsebében; emellett nem 
tudtuk kienni a Szalámigyárat a vagyonából, mert nem vittek oda kirándulni bennünket a 
SZOTE-busz népszerű sofőijei a Miki és az Endre, pedig Deszken is milyen jó cukrászda volt, 
ahol lehetett még légzésfunkciót is kérni;Mi voltunk az elsők akik arra kényszerültünk, hogy 
kórlapokat másoljunk a szigorlatok előtti éjszakán, hála oktatási rektorhelyettesünknek, de 
azért jó magyar forintért biztosan vevők lennénk rá az alsóbbévesek; és végül de nem 
utolsó a sorban, mi kaptuk meg először az államilag garantált, de sajnos erősen dörzsölő, 
offset nyomású, színes, szélesvásznú igen hibátlan, de főleg igen, emellett esztétikus és 
nem félrevezető tesztkönyvet. 
Ezek után, de szintén a teljesség igénye nélkül néhány sentenciát szeretnék átadni az utókornak, 
nagy latintanítóink emléke nyomán. 

Mottóm: Ibi pus, ubi evacuo! 
Ahol genny van, azt ki kell üríteni! 

1. Az első UV után: 
Omne princípium difficile est! 
Minden kezdet nehéz! 

2. A második UV után: 
Alea iacta est! 
A kocka el van vetve! 

3. A harmadik UV után: 



Absque pugna non est victoria! 
Harc nélkü nincs győzelem! 

Végül, ha te is olvasod, akkor nyílván rád is igaz: 
Veni, vidi, vici! 

Jöttem, láttam, győztem! 
Válogatott tételekből megbukni: 
Errare humánum est! 
Tévedni emberi dolog! 

Ha van előadásjegyzeted: 
Donec scribere felix multas numerabis amicos, 
tempóra si fuesint nubila solus eris! 
Amig jól írsz sok barátod lesz, de ha bajaid lesznek egyedül maradsz! 
Ha ketten kaptatok meg egy ösztöndíjat: 

Divide et imperat! 
Oszd meg és uralkodj! 
Ha nem jártál rendesen előadásra: 
Nihil nimis! 
Semmit se vígy túlzásba! 
Rektorunk uralkodása és kényszerű vezető váltásaink: 

Iustitia est regnorum fundamentum. 
A birodalmak alapja az igazságosság. 
Állásod után kaptatva az egyik ajtón be, a másik meg be van szögelve: 

Dum spiro spero! 
Mig élek remélek! 
Ha sikerült kifeszegetned a fránya szögeket 

(RTG pozitívak mint a kalcium oxalát): 
Veritas vincit!? 
Az igazság győz!? 
Végül, miért jártunk mi vizsgázni, amikor tudjuk, hogy: 
Non scholae sed vitae discimus! 
Nem az iskolának, hanem az életnek tanulunk! 
A legvégére maradt a csattanó: CSATT! 

Szerző: Egy éhező pályakezdő 
Számlaszám: Mnbctnmr ifnchop - bleo. 
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Régen volt és igaz volt l 

Fizika-gyakorlati emlékek 

Most sajnálom csak igazán, hogy a hat évvel ezelőtti fizika gyakorlatok 
jelentősebb eseményeit, vidámnak nevezhető történéseit nem jegyeztem fel az 
utókornak. Mennyivel érdekesebb, vagy legalább is hitelesebb lenne ez a 
visszaemlékezés, ha az eseményeket jegyzőkönyven rögzítettem volna. Milyen 
könnyű dolgom lenne most, felütném a megfelelő oldalakat, és a 'vétkesek fejére" 
olvashatnám az elkövetett "bűnöket". Hat év távlatából azonban már nem tudom 
pontosan felidézni, vajon az egyes tanítványaim milyen ós mekkora szerepet 
játszottak a rögzítésre méltó, rendkívülinek nevezhető eseményekben. Ha a nevekre 
és a személyekre már nem is, magukra az eseményekre még jól emlékszem. Ezek 
kapcsán még ma is jókat derülök, ha az események vélt vagy valós szereplőivel és 
hőseivel találkozom az utcán. Egy előnye azonban mégis csak van annak, hogy nem 
vezettem az előbb említett jegyzőkönyvet. Milyen kellemetlen lenne most nevén 
nevezni a "híres bajnokokat", akik rövidesen felelős pozícióba kerülnek. 

Mi lenne, ha nevén nevezném azt a két "jómadarat", akik a gumicső 
fertőtlenítésre kiadott etilalkoholból rendszeresen fogyasztottak, és hogy észre ne 
vegyem, az elfogyasztott alkoholt desztillált vízzel pótolták. Az elején még nem jutott 
eszükbe, hogy módszerük hibás, hiszen az idő múlásával így egyre gyengébb lett az 
italuk. Amikor erre maguk is rájöttek, nagy sietve bejelentették: "a kiadott alkoholnak 
víz szaga van". 

Az egyik gyakorlaton (mint később kiderült szervezetten) néhányan arról 
vitatkoztak, vajon hogyan lehet legegyszerűbben megállapítani egy vezetőben folyó 
áram irányát. Úgy intézték, hogy engem is belekevertek a vitába, megkértek bizonyos 
dolgok eldöntésére. A felsorolt lehetőségeket azonban nem tartották elég 
egyszerűnek. Tőlem is várták a választ, ezért komolyra vettem a dolgot, több 
magyarázatot is adtam, de mindegyik próbálkozásomra azt mondták: Aááá tanár úr, 
ez túl bonyolult! A végén már csak én szerepeltem. Nyilván törtem magam, nehogy 
szégyenben maradjak, de mindig azt válaszolták: Aááá tanár úr. ez túl bonyolult! 
Amikor kifogytam a lehetőségek emlegetéséből elárulták, hogy, rá kell lépni a 
vezetőre, és ahonnan, kipúposodik onnan jön az áram. 

A tűz és balesetvédelmi oktatás során mindig elmondom a hallgatóimnak, 
hogy bármilyen rendellenességet találnak valamelyik készülék működésében, azonnal 
szóljanak. Történt egyszer, hogy az egyik készülék zárlatos volt, és megrázta az 
egyik kisasszonyt, aki holt sápadtan ugrott hátra. A riadalomra odamentem, és mivel 
nem közöltek velem semmit, nagy könnyedén rátenyereltem a zárlatos készülékre 
amely engem is alaposan megrázott. Kicseréltem a készüléket, és továbbdolgozásra 
buzdítottam a kisasszonyt. Mire ö: 
- Jaj tanár úr, én bizony ezt nem folytatom. Ha a tanár urat így megrázta az áram, 
akkor mit csinál majd velem? 
Az eseményt követő röhögést túlharsogva az egyik szemtanú felkiáltott: "nem is 
tudtam, hogy a tanár úr ilyen jól vezeti az áramot". Máris jött a kommentár: "aki 



ilyen jól vezeti az áramot, az bizonyára jó fizikus 
A tűz és balesetvédelmi oktatás során azt is elmondom, hogy a laboratóriumi 

munka során előfordulhat, hogy veszély esetén az ablakon keresztül kell menekülni. 
Ezért mindig legyenek tisztába azzal, hogy hányadik emeleten vannak. Az egyik 
gyakorlatra sántikálva érkezett meg egy hallgató. Az egyik társa a segítségére sietett, 
közben nekem akarta megmagyarázni, hogy mi is történt. 
- Tetszik tudni ö most elfelejtette, hogy ha az ember veszélyes dolgokkal játszik, 
mindig tudnia kell, hogy hányadik emeleten van. Hát ezt ő most elfelejtette, ezért 
rosszul landolt. 
- Nekem mondja, hát én kaptam el. Meg is kérdeztem tőle: 
- "Na mi van, hazajött a férj?" 
- "Á dehogy, csak a mama! " 

Azt hiszem az eddigi történetek is jól mutatják, hogy hallgatóink humorra 
irányultságával nincsen baj, jár az eszük, vág az eszük. Az egyik fizika gyakorlatra 
bedagadt arccal jött az egyik hallgató. Kérdésemre - "ugyan mi történt", egy társa 
adta meg a választ: 
- Fizika tudásának hézagain keresztül huzatot kapott a bölcsességfoga. 

A hallgatókkal való emlékezetes beszélgetésekre gyakran a jegyzökönyvük 
javítása alatt kerül sor. A javítást követően általában megjegyzésekkel adom viszza a 
jegyzőkönyvet: 
- Nos. láttam már jobb jegyzőkönyvet is 
- Igenis tanár úr, de nem tőlem. 

Emlékezésem befejezéseként, a pályakezdéssel kapcsolatos jókívánságaim 
jeléül, fogadjanak el tőlem egy fiatal kezdő orvossal kapcsolatos viccet. 
Egy lelkes fiatal orvos kocsmai egészségügyi felvilágosításra vállalkozott. Arról tartott 
előadást, hogy milyen káros az alkohol. A nagy lelkesedéssel tartott előadás 
befejezéseként, az alkohol májra kifejtett hatásának szemléltetésére bemutatta egy 
alkoholista ember máját, és szinte szuggerálta a hallgatóságot. 
- Nézzék meg, hogy milyen sötét színű ez a máj ! Szinte fekete! Nézzék csak meg, 
hogy milyen kicsi! Látszik rajta, hogy lyukacsos, és nagyon kemény! Stb.. stb", stb ! 
Az előadás végeztével a lelkes fiatalember kíváncsi volt, vajon milyen hatása volt az 
előadásának. Puhatolózásként megkérdezte az ott borozgató Jani bácsitól: 
- Aztán Jani bácsi, tetszett-e az előadás? 
- Nagyon tetszett fiam! 
- Aztán elhatározott-e valamit? 
- El fiam ! 
- No. és mit határozott el? 
- Hogy én többet májat nem eszem! 

Végezetül útravaló: 

Legyetek a Színtiszta Jóság, mely létet aranyit! 
Ringler András 

Szeged, 1994. január 21. 
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Egy biológus viszontagságai 

Dr. őrlő fáradtan ébredt. Ma is nagy meleg lesz, gondolta magában és felenhancerelte a 
rádiót. 
- Szkelcsingeld már le azt a rohadt rádiót) - üvöltött át a szomszédból Ilus, a neje (ö is 
tudós volt ugyanis). 
- Mi lesz ma az ebéd, szívem? - érdeklődött hősünk. 
- Nagyon finom, zsenge lándzsahalat készítek ma, amely még alig gastrulálódott! -
lelkendezett Ilus. - Nyakon öntöm egy kis EDTA-val is, hisz tudom, hogy az a 
kedvenced. 
- Remek, csak aztán oda ne kozmáid! 

Dr. őrlő ezután lement az uszodába. Lekabátolt, s babrált néhány percig megvetemedett 
Leucin-zipperével, aztán a hús habokba vetette magát, s egyhuzamban levert 400 
métert, minden 50 méter után alfa-turn-alfa-val fordulva. A nap forrón tűzött Dr. Öriö 
fejére. 
- Velem ugyan nem cseszel ki! - nézett az égre bosszúsan, s bedurrantotta hő-shock 
génjeit. 

Haza felé már a délutáni tévézésen járt az esze. Kinézett ugyanis a TV2-n egy jó kis 
Western-blotot John Wayne-nel a főszerepben. 
önként és dalolva ült le az ebédhez, ami valóban ízletesre sikeredett. Mind a tíz cink-
fingerét megnyalta utána. A biztonság kedvéért azonban bevett némi szódabikarbónát, s 
vele egy kis HIND III. restrikciós endonukleázt, ami a lándzsahal magas pBR 332-es 
plazmid tartalmát volt hivatott elbontani. 

Estére romlott a közérzete. Kiverte a veríték és egyre homályosabban látta a Science 
betűit. Idegességében összesodorta a magazint s nagyot sózott az éppen Ilus homlokán 
tanyázó ecetmuslicára. Sikerült is palacsintává lapítania. 
- Na ebből sem preparálunk már óriáskromoszómát - gondolta -, s nem sajnálta a 0.007 
fillért, amit a muslica tenyésztésére eltékozolt. Ilus eközben sértődötten a fürdőszobába 
vonult, hogy belője séróját egy kis agaróz-géllel. Hősünk biztosra vette, hogy az 
uszodában lenyelt ETEC kolónia piszkítja beleit. Elhatározta, hogy még ma C-Fos mintát 
vesz, s TATA-boxban küldi be a laborba. Lefekvés előtt még gyorsan transcriptált 
magának egy receptet a Gyógyszerkódexböl, s nejére bízta a kiváltást. 

Elalvásig azon töprengett, kire bízza szeretett diákjait felépülése napjáig. 
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Kedves Kollégák! Ballagó barátaim! 

Élve a megtiszteltetéssel, hogy évkönyvetek lapjairól szólhatok hozzátok, hadd 
pótoljam a tantermi órákon idő hiányában elmaradt témára, a kóros elhízásra 
vonatkozó terápiás tanácsaimat. 

Tézis: A sikeres fogyókúra alapvető eszköze - a menza. 

Antitézis: Megnő az étvágy, ha elmarad - a menza (mensa, menses, femininum 
lat.; lásd: terhességi falánkság). 

Szintézis: Magam - menzátlan bitangkéni - papírszalvétából ebédelek két félszelet 
kenyér közé rejtett valamit. Ma (1994. február 3-án) ez évi 25. szendvicsemet 
jubilálom. Ezért nem fogyok le... Igaz, nem is akarok. 

Diétás receptként, kérem, fogadjatok el tőlem nagy költőnk ide- (és gyomorszájba) 
vágó versét (ahogyan én ismerem) ! 

Ariv Endre: Medikus böiti éneke 

Megöl a disznófejű Nagyúr, 
Érzem, hogy megöl, ha hagyom. 
Vigyorog rám, és ül meredten, 

Aranyerén ü l , az aranyon 
Érzem ,hogy megöl ,ha hagyom 

Fenn .ordasok ormótlan ormán 
őrzi a pénzt, prémiumot. 

És nem adna nékem .szegénynek, 
Aki - mint hangában - hallgatok, 

S nem vennék rajta konyakot. 

Kenyérre kéne, pótmamára. 
Hisz nincs nekem, protektorom. 

Petákom sincs... Munkám temérdek... 
S megérem-ó nyugdíjas korom? 

Ne üld még halotti torom! 

Fehér köpenyben jő felfúttan 
A hímek híres hajnalán, 

Jö deli-zsánszon (...-ránsan), paprikásan, 
Dohos fúszerszámmal, dacosan: 

A menzaséf, az Os Kaján. 

Éhes diákok sápadt sorban... 
És mind e népség mire vár? 
És áll a sor, és dúl az éhség. 
Bujdosik, mindegyre bujdosik 



Piszkos polcokon a pohár. 

Nagyságos kegyetlen pajtásom! 
Éhesen nehéz a fejem. 

Kevés, kevés volt még a jóból, 
Marhacupákra, meg tormára 
már rég nem is emlékezem. 

Van csömöröm ós csikarásom. 
Kergén korgó, horpadt hasam. 

Földhöz csapok csajkát és tálat. 
Nincs bennem csak csupasz utálat: 

Uram, én megadom magam. 

Párizsi penészlik pelyhedzön, 
S míg kacag rám az ós Kaján, 
Harcolva pénzért a Nagyúrral, 
Száradó szemmel, odvas orral 

Elveszek e veszett kaján. 

(fordította és ferdítette, vagy tán csak lejegyezte és közreadja: 

Julesz János 
bél- és endokrino-lóg) 



U.SZ. BELGYÓGYÁSZATI KLINIKA 

Dr. Csanády Miklós Dr. Tényi Mária 
tanszékvezető egyetemi tenér egyetemi tanér 

BELGYÓGYÁSZATI 
INTENZÍV OSZTÁLY 

Dr. Rudas Lásdó 
agyetemr docens 



BŐRGYÓGYÁSZATI KLINIKA 

Dr. Dobozy Attila 
tanszékvezető egyetemi tanár 

FOGÁSZATI 
ÉS SZÁJSEBÉSZETI 

KLINIKA 

% 

t ife 
Dr. Kovács Ádám 

egyetem) tanár 
Dr. Fazekas András 

egyetemi tanér Dr. Mari Albert 
tanszékvezető egyetemi tanér 



FÚL - ORR - GÉGE KLINIKA 

Dr. Czigner Jenő 
tanszékvezető egyetemi tanét 

GYERMEKGYÓGYÁSZATI KLINIKA 

Dr. Füzesi Kristóf 
egyetemi tanét 

Dr. Pintér Sándor 
tanszékvezető egyetemi tanét 

Dr. Virág István 
egyetemi tanét 

Dr. Kovácsné 
dr. László Aranka 

egyetem tanét 



IDEG - ÉS 
ELMEGYÓGYÁSZATI KLINIKA 

y 
Dr. Szilárd János Dr. Janka Zoltán 

ny tanszékvezető egyetemi tanár tanszékvezető egyetemi tanár 
prof emeritus 

Dr. Vécsey László 
egyetemi tenár 

IDEGSEBÉSZETI KLINIKA 

Dr. Bodosi Mihály 
taruzékvezető egyetemi tanár 



ORVOSI PSZICHOLÓGIAI 
OKTATÁSI CSOPORT 

Dr. Molnár Péter 
egyetemi tanár 



KÖZPONTI 
IZOTÓPDIAGNOSZTIKAI 

LABORATÓRIUM 

Dr. Csernay László 
egyetemi tanár 

KÖZPONTI KÉMIAI 
LABORATÓRIUM 

Dr. Dux László 
mb. vezető 



KÖZPONTI MIKROBIOLÓGIAI 
LABORATÓRIUM 

Dr. Földes József 
ny. egyetemi tanár 

Dr. Kocsisné 
dr. Nagy Erzsébet 

egyetemi docens 

KÖZPONTI KUTATÓ 
LABORATÓRIUM 

Dr. Kása Péter 
egyetemi tanét 



ORTOPÉDIAI KLINIKA 

Dr. Mészáros Tamás 
tanszékvezető egyetemi tanár 

RADIOLÓGIAI KLINIKA 

Dr. Vadon Gábor 
tanszókvezető egyetemi tanár 

Dr. Csernay László 
mb. tanszékvezető egyetemi tanir 

Dr. Fráter Lóránd 
egyetemi tanár 



SEBÉSZETI KLINIKA 

Dr. Karácsonyi Sándor 
tanszókvezető egyetemi tanár 

Dr. Balogh Adá m 
tanszókvezető egyetemi tanár 

SZEMÉSZETI KLINIKA 

Dr. Kolozsvári Lajos 
tanszókvezető egyetemi tanár 

Dr. Ham mer Helga 
egyetemi docens 



SZÍVSEBÉSZETI ÖNÁLLÓ OSZTÁLY 

Dr. Kovács Gábor Dr. Felkay Béla 
egyetemi tanár ny. egyetemi tanár 

prof. emeritus 



SZÜLÉSZETI ÉS NŐGYÓGYÁSZATI KLINIKA 



TRAUMATOLÓGIAI ÖNÁLLÓ OSZTÁLY 

Dr. Sándor László 
egyetemi docens 

TÜDŐGYÓGYÁSZATI TANSZÉK 

Dr. Kraszkó Pál 
tanszékvezető egyetemi tanár 



VÉRTANSZFÚZIÓ ÁLLOMÁS 

Dr. Gál György 
egyetemi tanár 

UROLÓGIAI TANSZÉK 

Dr. Scultéty Sándor 
ny tanszókvezető egyetemi tanár 

prof. emeritus 



IDEGENNYELVI INTÉZET 

Dr. Demeter Éva 
vezető nyelvtanár 

OKTATÁSTECHNIKAI 
ÉS TECHNOLÓGIAI KÖZPONT 

Dr. Zoltán Örs Tamás 
egyetemi tanár 

Dr. Ringler András 
egyetemi adjunktus mb vezető 

SZÁMÍTÁSTECHNIKAI KÖZPONT 

Dr. Győri István 
egyetemi docens 

Dr. Hantos Zoltán 
tanszékvezető egyetemi tanár 



TESTNEVELÉSI CSOPORT 

u 
Dr. Rédli József 

mb vereti testnevelő tanér 

Dr. Boros Gyevi László 
vereté testnevelő tanér 



TÁRSADALOMTUDOMÁNYI INTÉZET 

Dr. Bárány Ferenc 
tanszékvezető egyetemi tsnér 

G H E 
G U E V A K S 















Á L T A I M O S O R V O S I K A R 

Ez a vidám két makk - gyerek 
Sose náthás, sose beteg! 
Figyeljetek, elmesélem,, 
Hogyan indultak ők régen. 

Megtömték a hátizsákot, 
Nézzük csak meg a világot. 
Mit a szemünk még nem látott! 



O S Z m i F Ő K Ö H C M i 

Dr. Kácx Katalin 
egyetemi tanársegéd 

Nehéz dolog pár szóban írni egy közel 200 fös évfolyam,öl. Nem is tudja az ember, hogy 

mos, komoly, bölcs dolgokat írjon, vagy könnyed, légies formában bdcsdzzon el tőletek 

AZ egyetemi évek elrohantak, néhány személyes probléma és hivatalos ügy e.mtézésén 

kiviil kissé szorosabb kapcsolat csak a gyermekgyógyászat oktatása alatt jott létre. 

Az ember az elején kissé megszeppen amikor ilyen felelősségteljes megbízás, kap 

osztályfőnök - a végén azonban örömmel nyugtázza, hogy az évfolyam nagyobb * 

nélkül eljutott idáig. 

S mos, pedig ... tényleg itt az idelye. hogy mindenki elkezdjen komolyan, szrgoman 

tanulni az ÉLETRE! 

Hát ehhez kivánok sok sikert! 

Rácz Katalin 



1. csoport 

Szabó Bernadett Jobbágy Attila Joó Tünde 

Gurka Ilona Matusovits Andrea Sonkoly Gabriella 

Pataki Imre Birinyi Erika Molnár Anna 





NÉMBER VAN 
/ 7 némber + 3 kan/ 

1. Gabika 
Az Ortopán Torsion Shoes International cég legújabb modelljeit reklámozza a 
kapuban. Az SC. Lisboa átmenetileg leszerződtette, de nem tudtuk sokáig 
nélkülözni. 



2. Andika 
A Cambridge evezős szakosztályától szerződött hozzánk az 1990/"91. ldenyben. 
Az országot állítólagos bundabotránya miatt kellett elhagynia. 
Sportágat váltva visszatért, s azóta erősíti színeinket. 



3. Ica 
Keménykötésű hátvéd, küzdőszelleme mindenkit felülmúl. 
Felőrli az ellenfelet, nem ismer elveszett labdát. 

4. Zaki 
A telefon- és haj király. Két passz között egy interurbánt lebonyolít. A csapat 
egyik játékosával bérfeszültsége támadt, ami átmenetileg bomlasztotta a 
csapatszellemet. Jelenleg érvényes szerződése van a Schalke 04-gyel. 



5. Betti 
Titkos esélyes a védelem tengelyében. Tehcnikailag a legképzettebb, de ebből 
csak annyit mutat a pályán, amennyi az 5 ponthoz feltétlenül szükséges. 

6. Erika 
A Diósgyőr FC /volt DVTK/ serdülő csapatában nevelkedett. Egyetlen hibája: 
fontos meccsek után vizeletének TIC-TAC*-szintje meghaladja az egészségügyi 
határértéket. 
/ * gyengébbek kedvéért: mikrokapszulázott intesztinoszolvens cukorka/ 



7. Attis 
Alacsony gázsiját kiegészítendő a Békési Dzsigoló & Baltás-büfében tölti 
éjszakáit, ezért az edzéseken ritkán jelenik meg. Játékán ez nem vehető észre, 
olyannyira, hogy 1990-ben az Év Játékosa volt. 

8. Gyurka 
A Widal-reakció társszerzője, egyben szakértői feladatokat is ellát az 
egyesületben. Tranziens isémiás attackjai során egy ízben becsúszással 
próbálkozott egyik csatárunknál, de elnézte. /Mi is neki./ 



9. Pitsurka 
A csapatkapitány. Kezdő 11-ünk stabil tagja, főleg 10. játékosunk tomi 

labdákkal. Tétmeccseken is lehet rá számítani, nincs az a Tóth Lajos, aki 

megszopatta volna. 

10. Imre 
Brazilos, sziporkázó játékstílusa számára a hazai pályák kicsinek bizonyulnak. 

Más sportágban több lehetőséget kapna. 

m t c a i t t f £ . t o * » * V * a 



11. Anna... 
... csak egy van! 
A fogászok között népszerű. A legutóbbi szezonban 42-szer cseréltetett tömést. 
Hűséges típus, egyszer sem váltott fúrófejet. 
A Biokémián, mint a „lektinek réme" vált ismertté. 

A U V & L O 



1988/ 89. idény 

A legelső idényben a csapat rögtön az első meccsen nagy zakót kapott. 
Játékosaink nem tudták átmenteni a selejtezőkön nyújtott jó formát. Technikai 
tudásunkból ekkoriban kevesett láthatott a nagyérdemű. 

Az első pár forduló után - főleg az Anatómia elleni meccseket követően -
a tabella alján tanyáztunk. Ezekben a nehéz időkben - több jó játékos 
birtokában is- csak a bennmaradás lehetett a cél. 

1989/-90. idény 

Erre az idényre az egyesület nem jól erősített, menedzserünk nem vitte el 
szemüvegét az edzőmérkőzésekre. így aztán az igény végére 3 Játékosunk került 
átadólistára. Közülük egy azóta alacsonyabb osztályban folytatja pályafutását. 
Egy másik meg végleg szögre akasztotta a stoplist. A '89/'90-es idényt a 14. 
helyen zártuk, de szerencsére sikerült megnyernünk az augusztusi osztályozót. 

1990/'91. idény 

A bajnokságot ismét a legmagasabb osztályban kezdhettük. ÚJ Játékost 
is szerződtettünk Matusovits Andi személyében, aki korábban nagy port kavaró 
bundabotrányával vonta magára a szaksajtó figyelmét. A tapasztalt hátvéd, ha 
nem is hozott Jelentős változást, de a pályán összefogta, s lehiggasztotta a 
csapatot. Fiatal csikócsapatunk középcsapattá ért. Ekkoriban már biztosan 
tartottuk helyünket a tabella közepén, ami némi nyugalmat adott a nehéz 
meccseken. 

199I / '92 . idény 

Erre az igényre már egészen más gárda futott ki a pályára. Szponzoraink 
is jobban támogattak bennünket, nem beszélve arról, hogy két csatárunk azóta 
is a hazai körülményekhez képest sztárgázsiért játszik. A csapat ekkor már 
dobogós helyért küzdött, igaz, csak Zaki nélkül, aki konkurrens gárdához 
szerződött. A szezont a 4. helyen zártuk. Micsoda drámai A Radiológia elleni 
utolsó meccsen estünk el a nemzetközi szereplés lehetőségétől. 



1992/ 89. idény 

A cél nem lehet más, mint ami tavaly: kijutni valamelyik kupábal 
Valószínűleg ez az utolsó lehetőség, hiszen a következő idényben már többen 
máshova teszik át székhelyüket. Ezért most mindenki nagyon keményen edz, 
mivel érzi, hogy lehet itt keresnivalónk. 

Az egykori önbizalomszegény csapatból egy tudatos, a letámadást és a 
kontrajátékot kiválóan kombináló gárda forrt össze. Most mindennél nagyobb 
szükségünk is van a jó eredményekre, hiszen egy-egy sikeres pordukció jobb 
szerződésre jogosíthat fel. 

Mindent bele! Találkozunk jövőre legalább az UEFA-kupában! 



Biofizika gyakvezetőnk Hevesi tanár úr lett. Nagyon magabiztosnak tüntette föl 
magát. Hangsúlyozta, hogy minden turpisságot azonnal lefülel, sőt, azt is tudja 
minden pillanatban, ki hol tart a gyakorlattal. Saját bevallása szerint kiváló 
látással, hallással rendelkezett. 

Következett a katalógus. Nevek, nevek, nevek. Majd az egyik megtermett 
hölgytag jött a névsorban, aki Hevesi tanár úr előtt két méterre jelentkezett. A 
tanár úr kivárt pár másodpercet, majd megkérdezte: 

- NINCS r r a ? 
Erre többen is meggyőzték, hogy bizony ott áll előtte. 

Ezután Gyuri csak annyit szólt: - Imrém, nem köll félni, ezt is mög fogjuk 
szívatni. 

Egy másik alkalommal Gyurika idegességét a széken hintázva vezette le. Ezen 

mozdulatok Hevesi tanár úr fejébe kergették a gőzt és megfogta a széket. 

Gyurika dühösen hátramordult: 

- Ki a jó k...a anyja szórakozik a székemmel? 
Laci bácsi szóhoz sem jutott, csak levegő után kapkodott. 



Evezzünk viharosabb vizekre. 

Anatómia. Demó. 

Az udvaron és a boncteremben rettegő csapatok rémült tagjai rebegnek rég nem 
volt imákat. Egyedül a NÉMBER VAN biztos a dolgában. Zaki és Imre hanyagul 
a falnak támaszkodva vicceket mesélnek egymásnak. Biliczki Feri kaján 
vigyorral fordul hozzájuk: 

- A helyetekben azért benéznék a boncterembe. 

- Ugyan már, APA! Tegnap fülest kaptunk, hogy Bódi Pisti jön be hozzán, 
Gyerünk, Impi, alázzuk le mielőbb. 

Hangosan becsörtetnek a terembe, ahol döbbenetes látvány tárul eléjük. A 
többiek - mint verebek a villanydróton - ülnek a tetem oldalán. Arcukon 
könyököl a halál. Ők már sejtik... 

És ebben a pillanatban nyílik az ajtó, belép LAJOS és eloszlat minden kétséget: 

- Melyik az egyes csoport? /Ketten azért átmentek./ 

Orosz óra. 

Tanárnőnk reménykedve: - Ezt a szót nem írom föl a táblára, gondolom le tudják 

írni anélkül is. 

Valaki: - Nem biztos. 

Jobbágy Atti: - Biztos nem. 

Angol órán merült fel a kérdés, hogy milyen egy kutya talpának lenyomata. 

Zakupszki mélyenszántó megjegyzése: 

- Attól függ, van-e rajta cipő vagy nincs. 



Élettan demó. 

Gabika természetesen nem készült, ennek megfelelően igyekezett a végére 

maradni, hátha addig is történik valami. De csak Obál lett egyre idegesebb. 

Eljött a nagy pillanat. 

- Beszéljen nekem a szív elektromos tevékenységéről! 

Gabika nagy hévvel kezdett mentegetőzni, de hangját elnyomta az udvaron 

beinduló légkalapács. Obál ingerülten felugrott: 
- Elég ebből! Ötös. Különben sem hallottam semmit az egészből. 

o 
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Élettan gyakorlat. 

Lelkes tan. seg. úr beterelt a gyakorlatra egy nyulat és kezelési utasítást is adott 

hozzá: 

- Simogatni kell az állatot, el kell vonni a figyelmét, neki is Lelke van. Ezután el 
kezdte forgatni. A nyúl ettől oly ideges lett, hogy a rosszabb diagnoszták is 
láthatták és szagolhatták a stress-enteritis materiális Jeleit a tan. seg. ruháján. 



Kórbonctan. 

Az egyik őszi gyakorlaton Ica iszonyatos elszántsággal forgolódott a tetem körül. 
Finoman érdeklődtünk, mivel foglalatoskodik, mi ez a nagy hév. 
Ica lazán: - A tüdőhatárokat kopogtatom. 

Kórélettan pótdemó Kádár Tibornál. 

Jobbágy Attinak nagy küzdelem árán sikerült átmennie. Kifelé tartva az 

intézetből a kapunál előreengedett egy ifjú hölgyet, aki - látva feldúltságát -

megkérdezte, mi a baj. Atti elpanaszolta, hogy megszívatta Kádár, lehordta 

mindennek. Miután lehiggadt, érdeklődött: 

- Te egyébként itt asszisztens vagy? 

- Nem, én a Kádár felesége vagyok. 

Traumatológia. 

Császár dr.: - Volt már olyan, hogy valaki fejjel ráesett egy vasúti sínre és így 
törte el az egyik kulcscsontját. Azt mondja meg nekem valaki, hogy milyen 
mechanizmussal jön létre kétoldali kulcscsonttörés! 
Jobbágy Atti: - Akkor, ha valaki fejjel lefelé ráesik az úttörővasútra. 

Császár dr. újabb merész kérdése: - Bejön a beteg, nagyon sápadt. Mire 

gondoltok? 
Ica: - Elzáródott a carotisa. 



Orvosi etika. 

- Milyen szempontok alapján választanád k i egy férfi csoportból a leendő 

orvoskollegádat, ha teljesen rád lenne bízva a döntés? 

Ica: - Legyen Jó diagnoszta. 
Erika: - Legyen Jó therepeuta. 

Anna: - Legyen j ó segge. 

TOT alatti elmeszülemények: 

- Az orvosi konferenciák résztvevőinek két csoportja van: 

Az egyiket érdekli. 

A más ik éhes. 

- Ne légy műveletlen! 

Kü lönben rád sütik, hogy a profnak nyalsz. 

Ne légy művelt! . . . , 

Hamar kiderítik, hogy nem értesz a szakmadhoz! 

- Az ad junk tus azért tanu l t meg angolul, hogy külföldön publ iká lhassa kutatási 

eredményeit. o m « w a konferencián Neki gratulálnak 

A prof azért teszi ugyanezt, hogy értse, amikor a konierenciai * 

ezekhez a kutatásokhoz. 



Bentlakásos szülészeti gyakorlat, U-es kórház. 

Jobbágy Atti, Gyurka és Imre az osztály folyosóján ülve múlatják az időt. Atti 
már percek óta vizsgáztatja amásik kettőt magyar irodalomból, verssorokat 
idézve. A többieknek ki kell találniuk, honnan vannak az idézetek. Jónéhány 
unatkozó kismama csatlakozott már hozzájuk, amikor Atti így folytatja: 
- Most már csak egyet kérdezek, de ezt itt úgyis mindenki tudni fogja: 

„Ne szülj rabot, te szúz 
Anya ne szoptass csecsemőt!" 

Ezalatt a lányok a klinikán unatkoztak. Szerencséjükre rábukkantak egy 
televízióra. Jön az ötlet, nézzünk „Krimiben tudós"-t. Félórás gombnyomogatás 
után, mikor már majdnem feladták, a képernyőn feltűntek a felcímkézett síró 
csecsemők. 



\ 

Gyógyszertan gyakorlat. 

Szilvássy Zoli: 
- A digitális intoxicatio jele a 4 B-syndroma. 

1 /bradycardia 
2/bigeminia 
3/block 

4 /bas sza meg, már megint túladagoltaml 

Gyógyszertan szigorlat. 
Andika szigorlatra való felkészülése nem merítette ki a tökéletes fogalmát, 
emiatt kénytelen volt segédeszközökhöz nyúlni a tételek kidolgozása során. 

Miközben bőszen tanulmányozta a könyvet, egy fiatal férfiú sétált be a terembe. 
Andika egy-egy lapozásból felnézve bevetette csápos mosolyát, a férfi néhány 
perces szemlélődés után szó nélkül, rezignáltán távozott. 

Hősnőnk ezután a győzelem biztos tudatában lépett porondra. Kényelmesen 
elhelyezkedett a székben, elrendezte jegyzeteit, vett egy mély levegőt és fölnézett. 
A látvány heves apnoét váltott ki belőle. A fiatal férfiú mereven stírolta az asztal 
túloldaláról... Szavakra már nem volt többé szükség. 
Az utóvizsgán óvatosabb volt. 



Bel. gyakorlatok. 

Erika és Betti egy katonát vizsgálnak. Távozni készülnek, mikor a beteg 

megszólal: 
- Már vizsgáltak hallgatók, de ők a nadrágomba is benyúltak. Ti nem akartok? 

Betegmegbeszélés. 

Egy fiatal fiúnak vesebiopsziát terveznek. A beteget megsajnálva Ica rémülten 

kérdi: 
- Dehát az eléggé invazív módszer, nem? 

Májbetegtől veszünk fel anamnesist. A beszélgetés az alkoholfogyasztásra 

terelődik. A beteg mentegetőzik. 

- De ólmot is öntöttem ám! 

Mire a határokon túlról érkezett gyakvezetőnk döbbenten kérdezi: - És mit 

csinált vele? Megitta? 

Pogátsa Gizi katalógust tart. Jobbágy nevéhez érve megkérdezi: - Hogy írod a 

neved? Két bé, utána ágy? 



Fül-orr-gége gyakorlaton idős nénit vizsgálunk, nyelvében borsónyi daganatos 

csomóval. Ica a nyelvét alaposan kihúzva áttapintja az elváltozást es így fordul a 

beteghez: 

- Mond ja asszonyom, fáj ez Önnek? 

- ? 

Fordult má r elő hason ló a csa lád jában? 
? 

- Miért nem válaszol?! 

- Mert kihúztad a nyelvét a szerencsétlennek. 

Bőrgyakorlat. 

Ez Elemi Jelenségeket tárgyaljuk. Alanyunk egy psoriasisos cigánynő 

- A papulo-squamosus Jelenségen kívül milyen elemi Jelenseget lattok meg? -

k A ^ ö l S f S S r S o m harántujjnyira egy IDE LŐJJ FERI alakú makulát -

mondja Andi, szemlélve a hölgy tetoválását. 

Anamnesis felvétel. 

- Tessék mondan i , tudott arról, hogy gombás a lába? 

- Nekem, aranyos? Hiszen m inden héten megmosom! 

Háziszappannal ! ! 





Csoportunk egyedülálló vállalkozása volt, hogy elhatározta, megválasztja 
az 5 év alatt kezébe került Legjobb Tankönyvet, Ül. Jegyzetet. Össze is 
gyűjtöttük az összes tankönyvet és Jegyzetet egy jól zárható szobaba, m a j d ki-ki 
egy hetet töltött el a helyiségben bezárva, miközben kizárólag szellemi táplálékot 
fogyaszthatott. Miután az embertelen kisérlet végét követően a szavazatok nagy 
szórást mutatta, úgy döntöttünk, több kategóriában is eredmenyt hirdetünk, 
íme:... 

I. A legnehezebb tankönyv 

Magyar-Petrányi: A belgyógyászat alapvonalai 
/6,1 kg/ 

II. A leghasználhatatlanabb tankönyv 

Guba: Orvosi Biokémia 

/Nem lehet hanyattfekve olvasni. Menten agyonnyom./ 

ü l . A legszüziesebb tankönyv 

Várnai: Trópusi betegségek, Ül. Lendvai-Nyíri: 

A filozófia rövid törtenete 

/Ezek teljesen érintetlenek/ 

IV. Egyszerhasználatos jegyzet 

SOTE: Biometria , ,, „„, . „ , , -

/Olyan, mint a férfiklimax. Ha egyszer túljut az ember rajta, soha többe 

nem kell elővenni./ 

V. A legnépszerűbb idegennyelvű jegyzet 

Molnár: A genom szerveződése és funkciói 

VI. A luxuskategória győztese 

Lampé: Szülészet-nőgyógyászat 

/4500 Ft./ 

VII. A legízlésesebb illusztrációk , 

a Rácz-Török-Horváth: Gyakorlati bőrgyógyászatban vannak. 

VIII. Ráeső fényben használhatatlan tankönyvek 
t , r, .u i Alberth: Szemeszet 
Lapis Pathologia Horváth" A radiológia alapvonalai 

Tóth: Fogászat 
Somogyi: Az igazságügyi orvostan alapjai 

IX. A filmkritikusok nagydíját . m . vá t fá-« 

Dr. Telegdy Gyula kapta a Kórélettan kiegeszito Jegyzet vagasi 

munkálataiért. 
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2. csoport 

Wabbi Ahmed Aglan 

Nárai Katalin 

Pálfi Judit 

Iglal Matook Nagy Emese 

PappÉ va 

Beranek László 

Ihiszta Henrietta 

Czifra Gabriella 



2. csoport 

"Rekem azt ígérték, hogy repülni fogok, 
de egész idő alatt villamoson zötyögtem." 

/ i i f / 

Időnként az sem tudtuk, hol áll a fejünk. 



Abonyi Katalin - Kata 
A csoportban csak Kicsi. Rá is igaz a mondás: kicsi a bors, de erős. Határozott, s 
frappáns fellépésével, bemondásaival a csoport elismerését többször is kivívta. Ő 
az egyik biztos pont, akire számítani lehet, hogy gyakorlatokon megjelenik. Ő az 
a ritka egyén, aki még ötödévben is járt előadásra. (Szerinte csak néha.) 

Beranek László 

Hőnszeretett Ferencünk. Szerény, visszafogott, sarokba húzódó, véleményét alig 

meri elmondani gátlásai miatt, szélsőségesen introvertált. - Ezek mind nem 

jellemzőek rá! J ó kedélyével a csoport hangulatát akarja fokozni, de ez sokszor 

nemcsak a vicceinek köszönhető. 

Czlfra Gabriella - Gabi 

Csoportvezérünk. Ingerküszöbe igen mélyen van, tehát nem nehéz elérni. 

Viccéhsége (hiába Laci) csillapíthatatlan. Dg.: polyphagia tréfia. Kacaja az égig 

száll. Bár néha magába forduló és tüskés mivoltát mutatja. 

Kedvenc mondata: "Oly sok a férfi, s oly rövid az élet." Most lángol - tűzbe hozta 

egy tűzoltó. 

Huszta Henrietta - Netti 

Csoportunk másik olyan oszlopos tagja a Katik mellett, akire mindig 

számíthatunk, legyen bár szó előadásjegyzetről vagy buliról. Közvetlen és 

kedélyes, türelmét nehéz kikezdeni. A zene, a tánc, a filmek és a könyvek nagy 

kedvelője és értője. 

Lénárt Endre - Endru 

Tibor szerint fenomenális. Meghatóan udvarias és figyelmes - főleg a többi 

fiúhoz képest. Fáradhatatlan táncpartner. A két hangoskodó (Laci es Tibor) 

mellett meghúzódik szerényen, de csak azért, mert már nem jut szóhoz. O a 

csoport Benjáminja. 

Nagy Emese - Mesi , , 

Egyénisége, érdeklődési köre kiemeli a csoportból. Céltudatos lelekbuvar. 

Reggeltől estig dolgozik, mivel egyszerre 3 helyen TDK-zik. így nem csoda, ha a 

gyakorlatokra nem mindig tud időben megérkezni. O az, aki elsősegelyként 

almát és teszteket osztogat, s bármennyit is eszik, egyre éhesebb. Kedvenc étele 

a dupla adag tejberizs. 

Nárai Katalin - Kalocsiné „ ^ ... , 

Csoportunk egyik asszonya és harmadik oszlopos tagja. Határozottján tud lógni 

Ö is). Keveset és halkan beszél. Bár ebben a csoportban, aho eleg sokan es 

sokat szeretünk beszélni nem is csoda, hogy csak a gyakorlatokon J á széhoz 

mikor a betegeket kell kikérdezni. Reméljük, hogy a második csoportbebink 

anyukája ő lesz. Kati, te Jössz! 

Papp Éva 

Ö a legbátrabb, aki először fejest ugrott a házasságba, és megszülte a 

csoportbébinket. , . ^ D 

Erre nagyon büszkék vagyunk. Olyan határozott és talpraesett, hogy Beseny 

tanár ú/szerint ő a csoport amazonja. Közvetlenségét, segitokeszseget. mosolyát 

mindvégig megőrizte. 



Pálffy Judit 
Lelkes kaktusz és állatbarát. Határozott és gyakorlatias, kifejezetten 
természettudományos érdeklődési körű: a csillagászat és a sci-fl a hobbija. A 
csoportból ő látott először ufót Gabival együtt. Aztán kiderült, csak Ferenc 
fordult be a sarkon. 

Szabó Éva - Szöszi 

Állandóan jókedélyű. Véleményét bármiről szívesen kifejti. Szorult helyzetben is 

feltalálja magát - lásd szociológia szigorlat. A fiúkra és a férfi oktatókra igézően 

hat szőkeségével. Csoportbultkon tapasztalhattuk: kevesen tudnak olyan jól 

főzni mint ő. Győzőt (8.csop.) igazán irigyelhetik. Mellesleg a középiskolákban az 

AIDS-et "teijeszti". 

Szakái Tibor 

Lusta és kényelmes, de ettől függetlenül az évfolyam legokosabb emberei közé 
tartozik. Legfőbb tartózkodási helyei: ágya, Jancsó büfé, Jancsó biliárd terem, 
foci pálya. Előfordul még a SZOTE - klubban és TV-felvételeken is (Szieszta, 
Rózsa Gyuri műsora). Igen ritkán iskolában is látható, de előadásokon soha ne 
keressd! 

Wahbi Aglan 

Csoportunk jemeni tagja. Rá tényleg büszkék vagyunk - velünk kezdte öt éve, s 

bár néha kemény vizsgák árán, de velünk haladt. Az évfolyamban nem sok 

külföldi van, aki így végig tudta csinálni. Csöndes, s nem sokat tudunk róla. 

Nemrég nősült - ehhez gratulálunk. 

Iglal Matook 

Csak néhány hete csoporttársunk. Eddig csak szorgalmát és kedves mosolyát 

ismeijük. 

Ha valaki ezek alapján ránk ismer, az csak a véletlen műve. A rossz 

tulajdonságainkat hely hiányában nem soroltuk fel. 

Akik még több-kevesebb időt velünk töltöttek: 

Bencsik Zsolt 

Csonka Erika 

Oláh Annamária 

Gregus Zoltán 

Szentkereszty Balázs 

Vidács Judit 

Yaseen Falsai 

Muzsi Sharhan 

Muad 



Fogyókúránk kellős közepén 

Még nem döntöttünk, orvosok 

legyünk, vagy javasasszonyok. 

" Virágok közt Veled lenni..." 

Na, de Judit!!! 

Üt"! ' T 
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Orvosi kémia gyakorlaton Ferenc egyszer csak felkiáltott: - De rossz íze van 

ennek az ezüstnitrátnak! 
Gyakorlatvezetőnk kiküldte: - Akkor minél előbb alaposan öblítsd ki a szád! 

Máskor szorgalmasan készült a kémia demóra. Több tucat papirzsebkendőre 

átmásolta a könyv fontosabb részeit. Még tartalomjegyzéket is készített, hogy ne 

kelljen keresgélnie mi hol van. 

Biológia gyakorlat: 
Zádor Ernő, akit mi nemes egyszerűséggel csak Mandarinnak neveztünk, 

türelmetlenül nézegette Gabi és Netti ügyködéseit. Megelégelvén a 

szerencsétlenkedést közbelépett, és ripsz-ropsz végzett az anyagok 

kiegyensúlyozásával, centrifugába vágta őket, majd maximális fokozaton 

bekapcsolta. Véleményünk szerint utoljára, mert a centrifuga pályafutása nagy 

csattogással véget ért. 

Egy másik alkalommal ugyancsak e két, manualitásáról híres kolléganőnk a 

homogenizátort próbálta megszelidíteni. Mandarin, akit egyébként nehéz 

kihozni a sodrából, készségesen ugrott, hogy segít. 

A lányok pedig nagy igyekezettel rátolták mindkét muta tóu j j á ra a fémköpenyt. 

Mandar in vérmérsékletével az üvöltés nem fért össze, mindössze egy ha l k "fuj-

j u j lányok, n em lesz ez így Jó!" -ra futotta erejéből. 

Nem is csoda, hogy legközelebb, mikor ujjával próbálta ellenőrizni a 

zubogó víz hőmérsékletét, szerényen csak ennyit mondott: - Meleg! 

Fia ink is alakítottak: 

Száj nyálkahártyáról kellett kenetet venn iük l áng felett sterilizált, ma jd 

tojásfehérjével fapadossá tett tárgylemezre. A srácok, t ü re lmük nem lévén a 

frissen leégetett tárgylemezre öntötték a tojásfehérjét, gusztusos tükörto jásokat 

sütögetve. 

Emese és Tibor 9 év kemény orosztanulása után nekibátorodtak az I.év végén 

egy alapfokú nyelvvizsgának. Mindkettőjük mögött réges-régen letett középfokú 

vizsga állt már angolból illetve németből. Talán ez is sikerül - gondolták. 

Tibor reményei hamar lelohadtak. 

-Á, látom orvosnak készül. Mesélne nekünk a nőgyógyászati vizsgálatról? -

kérdezte egy már nem fiatal hölgy oroszul. 

Tiborba belefagyott a szó. 

Emesétől már kaján kíváncsisággal kérdezte ugyanaz a hölgy: - Meselne nekünk 

néhány belgyógyászati kórképről? Látva vizsgáztató társa segítő szándékát így 

intette le: - Hagyd, úgysem fogja tudni! 

Azóta sincs senkinek orosz nyelvvizsgája. 

Orvosi et ikán meghívott előadónk beszélgetést kezdeményezett az egészségügyi 

ellátás színvonaláról . - Ha fájt a fogad, és emiatt elmentél az orvoshoz, magas 

szinten kaptad meg? 



Emese furcsállva kérdezte: - A fogfájást? 

Tibor megérkezett filozófia szemináriumra, s hangosan beköszönt: - Cső! 

Besenyi tanár úr pillanatig csodálkozva nézett rá, majd válaszolt: - Hollandért 

Tanár úr egyébként nagyon szellemes és "érthető" rajzokkal próbált bennünket 

a társadalomtudományok rejtelmeibe bevezetni: 

O 
F 





Biofizika gyakorlaton Grega egy ökölnyi jégdarabot csempészett Gabi blúzának 

hátuljába, aki hamarjában csak sikoltozni tudott. Még szerencse, hogy kéznél 

volt egy hajszárító. Igaz más célból. A belépő gyarkolatvezető döbbenten figyelte, 

hogy Gabi az asztalon hasal és a papirkromatográfot fújkálja, Szöszi pedig Gabi 

blúzát szárítja. 

Muzsi, aki egy éven át erősítette csoportunk külföldi tagjainak sorát, viccet 

mesélt. Azaz csak mesélt volna, mert egy igen jellemző magyar szó hiányzott a 

csattanóhoz. Gabihoz fordult segítségért: - Hogy mondják azt magyarul, amikor 

valaki a fenekével lélegzik? 

Első év után az évfolyamból néhányan Odesszában voltunk cseregyakorlaton. 

Szerencsére a kórházaknak még a közelébe sem engedtek minket, így a 

tengerparton tengettük napjainkat. Kijevben is töltöttünk néhány napot, ahol a 

kollégiumban csak úgy adtak ágyneműt, ha egyikünk odaadja az útlevelét. Papp 

Évi mit sem sejtve feláldozta magát. Mikor végre eljött a hazaindulás napja, 

összepakolva vártunk a gondnoknőt, hogy visszaadja az útlevelet - hiába. 

Türelmünk egyre fogyott, s azon tanakodtunk, hogyan tudnánk visszaszerezni. 

Pataki Imre (l.csop.) egyszer csak kifakadt: "Mondta apám, hogy körfűrész 

nélkül ne menjek sehová!" 

Még Odesszában történt, mikor a helyi, igen silány botanikus kertet látogattuk 

meg. Papp Évi lelkesen "fordította" a többieknek az idegenvezető szavait. 

Rámutatott egy derékig érő örökzöld fácskára: - Gyerekek, ez egy mamutfenyő! 

Kijevben hosszas tanakodás után is csak úgy sikerült elosztani a helyeket, hogy 

Netti, Kata és Gruber Gyuri (l.csop.) egy szobába került. Reggel nagy hangon 

tárgyalták addigi élményeiket. A szomszéd szobában lakó orosz fiúnak 

valószínűleg gyanús volt valami, mert átment hozzájuk megkérdezni, hogy 

kérnek-e teát, s közben felháborodottan nézett körül. 

Latinórán jeleskedtünk: 

Tanárnő: A "bi-" előtag azt jelenti, hogy valami kettős, kettőzött, kettő van 

belőle. Pl. bicuspidalis, bilateralis stb. 

Tudtok néhány példát mondani? 

Valaki egyből rávágta: - Bicska, bili, bivaly. 

Tibor és Endre pénteken szigorlatozott biológiából, és ezzel a lendülettel mentek 

3 nap múlva biokémia kollokviumra, annak ellenére, hogy néhányan, akik már 

az elnökös vizsgát már "megjárták", figyelmeztették őket. A vizsga szerencsésen 

sikerült, mert Nagy Zsolt, aki "mindig" a tudást, és sohasem az indexet és a 

felkészülési időt nézte, nem lapozott hátra az indexben. így azt hitte, hogy több 

hetet készültek a vizsgára. 



Másodévre már néhány babonánk kialakult a vizsg^kal demokkal 

kapcsolatban. Netti élettan vizsga előtti nap rémültén ^ J 

"vizsgabugyiját" nem hozta el. (Katát korábban "emiatt r u g t ^ W binkenfiabol!) 

Hazatelefonált, s mivel a vonal rossz volt kiabált, zengett a kollégiumi folyoso. 

- Anyuuu! A vizsgabugyimat otthon felejtettem! 
_ ooo 
- A vizs - ga - bu - gyi - mat! Azt a sárga csipkéset, ami a fotelben van. Mondd 

meg a húgomnak, hogy hozza el! 

Pálmika, s a bugyi rövidesen megérkezett. 

Eredmény: élettan szigorlat ötös! 

Endréék is igen kalandosan készüllek az. élettanra. Túl 
a Júniusi melegben sehogy ' J S S Z Z S E i 
Két hét Tisza-parti tanulás utan ugy döntöttek, hogy emai J t ± , 

Ennek örömére'rögtön szokott helyökre; a ̂ J ^ k hmulni. O t ^ n W 
nem kedveztek a körülmények, ezert l e J j e b b huzodtaK a P 
aztán a kellemes meglepetés - a monokinis lányok kozott csak egy hely volt a 
Pokrócnak: közvetlenül Benedek professzor mellett! 

Élettan szigorlaton Szöszi és Judit nagyban konzultálták a tételeket, mikor 

Benedek prof. rájuk dörrent: - Maguk egy diplomát fognak kapni? 

Ezután kellőképpen megszeppenve ültek a morózus prof elé. Végül Judit ötöst 

kapott, Szöszi pedig egy retúrjegyet. 

Traumatológia gyakorlaton történt, csoportunk mint mindig, most is 

"hyperaktív" fázisában volt. Betegbemutatás kapcsán álltunk az agy mellett, 

bambultunk magunk elé. s hallgattuk az oivos monoton beszedet. Egyszer csak 

mondandója végére ért, s buzdított minket, hogy kérdezzük valamit mi is. Vegul 

baci törte meg a csendet és a beteghez fordult: - Tessék mondani, a terde a 

baleset kapcsán lett sárga, vagy már korábban is Uyen volt? 

A beteg csak nézett, alig Jutott lélegzethez, majd félénken megszólalt: - Nem! Itt 

a műtét előtt jódozták be. 

Másik alkalommal röntgen-felvételeket nézegettünk nagy "érdeklődéssel". Laci 

tudományos képpel fordult a gyakorlatvezetőhöz: - A kép sarkában ez az R betű 

* * Jelenti, hogy a törvény által szavatolt? Mi felhördülve összeneztunk, s nem 

tudtuk, hogy nevessünk vagy meghökkenjünk. 

" Nem, az a Right szó rövidítése, a beteg jobb oldalát jelöli. 

(Lacinak középfokúja van angolból.) 

Trauma kollokviumon már Nettike villogott. Sándor prof. a térdizületi 

[olyadékgyülem vizsgálatáról érdeklődött. 

Netti szerint Uyenkor "palpitálható" a térd. Professzor ur előrehajolt s az 

^aszta lon túl lenézett Nettike miniszoknya alól elővillanó terdere: - A magae 

tényleg az. 



Fogászat tantárggyal legtöbben csak a vizsgán találkoztak. Nem volt ez másként 

Endre esetében sem. Közvetlen vizsga előtt a tételekről beszélgettek. Szóba 

került, hogy a prof. egyik kedvenc tétele a caries, s hogy miket mondott róla 

előadáson. Endre biztos kézzel kihúzta az egyik carieses tételt. Kihangsúlyozta 

az "előadáson hallottakat", s a másik tételét már nem is kellett elmondania. 

Aláhúzott ötöst kapott "szorgalmas iskolába Járásáért". 

Egyik gyakorlaton egy újságot lapozgattunk, mikor Wahbi érdeklődve fordult 

Katához: - Mit jelent az, hogy subi-dubi? 

Kórbonctan előadáson: 

Ormos professzor úr: - Na most nézzük mit lát a pathológusl - Majd 
lendületesen lekapcsolta a villanyt, s teljes sötétség borult a tanteremre. 

Töle tudtuk meg az Alzheimer kór három szakaszát is: 

1. Csak a beteg veszi észre. 

2. Már a környezete is észleli. 

3. Csak a környezete veszi észre. 

Harmadév végén szociológia szigorlat. 

Csoportos előrehozott vizsga, kedélyes beszélgetés, ötösáradat. Szöszi és Gabi 

viszont kimaradt az élvezetből - ők utoljára hagyták ezt a vizsgát. 

Lelkesen, de felkészületlenül Járultak prof. Molnár Péter elé, aki szívélyesen 

fogadta őket, s kérte, húzzanak tételt. A lányok megszeppentek, mert a tételsort 

nemhogy nem olvasták, de nem is látták. Szöszi, aki hamarabb ébredt 

dermedtségéből, remegő kézzel húzott: "A haldoklás stádiumai E.Kübler-Rass 

szerint". Minden bátorságát és rögtönzőképességét összeszedve halandzsázásba 

kezdett. A prof. elkerekedő szemmel nézett, de hála vajszívének az eredmény 

négyes. Szöszi megkönnyebbülve nyújtotta át indexét. Professzor úr hosszas 

lapozgatás után megkérdezte: 

- Hol van beírva a pszichológia? 

- Miféle pszichológia? Mi szociológiából vizsgázunk. 

- Szociológiából? Hát önök nem negyedévesek? 

Kata félévkor a myeloma multiplexről felelt. Gecse tanár űr: - Mi jellemző a 

myelomásokra ilyenkor télen? (A hideg hemoglobinuriára próbál utalni.) 

Kata: - FáznakI 

Szöszi harmadév végén a szigorlatokon nem volt túl szerencsés. Mikrobiból és 

kórbonctanból is csak második nekifutásra ment át, akkor viszont mindkét 

tárgyból ötöst kapott. Jún ius végén kórélettanból próbálkozott. Szeretett volna 

minél hamarabb végezni, ezért 7-re már ott volt Szabó Gyula gyakorlati terme 

előtt. 8-ra sikeresen végzett a szigorlattal. Rohant az örömhírrel Judithoz, aki 

csak a csöngetésre ébredt. Álmosan nyitott ajtót, s megdöbbenve kérdezte: - Már 

ki is rúgtak? 



Trauma szigorlatra készült Szöszi és Judit. Idegeiket nagyon borzolta a 
szomszéd srác fülhasogató zenemániája. Szöszi provokatívan szólt Judithoz: -
Úgysem mersz átmenni! Akinek csak ennyi kellett, s úgy ahogy volt, egy térdig 
érő sárkányos pólóban felháborodottan elporzott. A szomszéd már a látványtól 
sem Jutott szóhoz, ellentmondani végképp nem mert. Két napig csend volt. 

Nyári sebészet gyakorlaton jelentkezett egy hölgy, aki egyik gyűrűs ujját nem 

tudta behajlítani. Kérte, hogy vágják le inkább, mert nagyon akadályozza őt 

minden munkájában. 

Az egyik orvos együttérzően szólt: 

- Képzeljétek el, milyen rossz lehet neki mikor pogácsát akar sütni es mindegyik 

linzer lesz, mert az ujjával kiszúrja a közepét. 

Szülőszobai gyakorlat a II. kórházban: 
A fiúk gyakorlata húsvétra esett, nem csoda, hogy nem törtek magukat munka 

után. A fennálló idő nagyobb részét a medikus szobában töltöttek alvassal és 

evéssel. A három nap alatt csak egyszer "riasztották" őket szüleshez, de Endre, 

aki a telefont felvette gyorsan megoldotta a helyzetet: - Köszönjük, de most 

éppen vacsorázunk! Ezzel teljes nyugalommal visszafeküdt aludni. 

Gyereksebészet gyakorlaton történt, mikor Dr. Nemeth Peter egy kislány 

mellkasát próbálta becsövezni. A kislány heves kapálódzas közben kiabaU: -

Hülye vagy! Hülye vagy! Erre az orvos sztoikus nyugalommal rgy valaszolt: -

Tudom! A feleségem is mondta már többször. 

vesztibuláris tünetegyüttes elemeit Fül-orr-gége szigorlaton Netti a ha rmon ikus veszuoui 

sorolta: 

nystagmus 

félremutatás 

félredőlés 

félrelépés... , .AKu. általában nem vesztibuláris 
Hangos kacagás után Dr. Jósi: - Nana. ez utóbbi altalaoan 

eredetű! 

Ötödévben is t anu l még az ember. ^ „ .__ . , „ 

Pszichiátr ián megtudtuk , hogy m i az az érzelmi inkontinent ia: Amikor a beteg 
T V * » - » í . i II uurga alá nevet." 

Valamint azt is, hogy m i oka lehet annak , h a a beteg nem tud ja a gombját 

begombolni . - Talán n incs neki, vagy zippzátja van. 



Urológián a prosztata vizsgálatát gyakoroltuk egy formatervezett maketten, amit 

gyakorlatvezetőnk nemes egyszerűséggel csak "műseggnek" nevezett, a fiúk nem 

is tudják miről maradtak le. 

Máskor bejött a kezelőbe két orvos, hogy megnézzenek néhány rtg-felvételt. 
Egyikük a gázos belekre mutatva bosszankodva kérdezte: - Tudjátok mi ez? 
Fingogramm. 

Szemere prof. aranyköpése: 
- Ha egy szegény ember csirkét eszik, vagy ő beteg, vagy a csirke. 

Kedvenc oktatóink: 

- élettan 

- anatómia, szövettan 

- pszichológia 

- kórélettan 

- gyógyszertan 

Jancsikin LJubomlr - pulmonológia 

Tóth Kálmán - ortopédia 

Hartai Pál - fül-orr-gégegyógyászat 

Engelhardt József - neurológia 

Obál Ferenc 
Fischer János 
Molnár Péter 
Babarcsy Emese 
Szivássy Zoltán 

Nadrágunk szakadt, de nemes szívet takar. 



- / \ w,., • . . . 

3. csoport 

Szalay László 

I j r . 

Alt 
Kárai László Polgár Nóra 

Polgár Orsolya 

Ilayfron Judit 

m 
Ördögh Beáta Farhas András 

Bakos Beáta 

Vághy László 

Kátai Tibor 

m 
Gedeon Csaba 



RETUSÁLÁS NÉLKÜL, 
A MIKROBIOLÓGIA INTÉZET NYILVÁN TARTÓ KARTOTÉKAINAK CÍMLAPJÁRÓL 
( V É R E S A G A R T E R R O R S Z E R V E Z E T ) 





SZVÍT DRÍMZ 

Úgy 67 ós 70 közt jöttünk a világra, a "NAGY DEMOGRÁFIAI 
ROBBANÁS" előtt, szóval elmondhatjuk magunkról: még NAGY SZERELMEK 
gyermekei vagyunk. Azóta mi csinálunk szerelmeket; szüléinkről keveset 
tudunk. Többnyire töretlenül ível előre pályánk az óvodától, hol tehetségünk 
idejekorán megmutatkozott, egész az egyetem katedrális" 
magasságosságáig, minek fényében évente legalább kétszer hófehérré 
süttetjük képünket. Az óvodát ne felejtsük, Mi kérem NAGYCSOPORTOSOK 
vagyunk. Egész nagyok. Az egyetem rendezgetett így össze, néha sértjük, 
általában melegítjük egymást. 

És bár "és"-sel nem kezdünk mondatot, legkevésbé bekezdést, még 
hiszünk a mesékben, öt éve őt bátorították: menjen el vadászni, gondolták 
meglövi, csakhogy nem volt mit hazahozni, mert közben valaki egészen más 
megfőzte, meg is ette, és csak ez a legiciribb-piciribb Egyete Pista bízik még 
a Nagy Vadak feltámadásában. 

- Ez vicc? 

- Nem mi mondtuk. Már a szüleinknek is... mondták...és...jöttek haza. 

Mindegy. 
Hittünk, és lehet, hogy hülyén hangzik, de kötelességünk volt nem becsapni 
magunkat, hogy kevesebbre is elegek lennénk. A többet akartuk. Ezért 
jöttünk. Meg a tudás végett, belátni mindent, meglesni mi van odaát". 
Tehetséget bontani, lehetőleg ki. 

Látható, felnőtt gondolataink vannak, de felnőttek a gondjaink is. Mert 
úgy néz ki, "kipucolták" a várost előttünk. Egzisztenciánk valahol a "semmi 
testén" piheg, bevalljuk, még nem láttuk, nem érintettük, pedig mintha 
körvonalazódna, igen ott a távolban, mintha kiválna, aztán újra eltűnik. 
Semmivé lesz. Na ez az, amiről beszélünk, ez olyan érthetetlen számunkra, 
és lehet, hogy ez, ami(t) igazából Sartre se ért. 

Mondjátok, elégedetlenek vagyunk. 
Nekünk kell sunyin horpadt tárcánkra sandítani. 
Sokat akarunk? 
Eddig ötöt adtunk. A LEGJOBBIKBÓL. 
Nem tudunk semmit? 

Belátjuk, bár apáink szerint ez jó ómen a vizsgák előtt. 

Igényeink? Vannak. 
Csak néhány éve építjük magunktól, ós nem tehetünk róla. 
Nem Mi. Ebben ártatlanok vagyunk. 
Hallgatunk rádiót, kapcsoljuk a TV-t, suhan a videó szalag, meg a törpeagyú 
percgyerek a Mitsubishi cabrioban. Gyarlóság. 

De VÁGY. 



Tudjuk, változásba jöttünk, semmi sem biztos. 

Hare Krisna és Jézus Krisztus enyvvel kapaszkodik a kandeláber 
hengerhasára, és helyenként az elmékben .s jól megférnek, m.nt 
Ismeret. 

Nevetünk. 

Az egyetemista lány, diploma elött gyümölcsjoghumó. álmodik. 
Persze "Tiszta szívvel", hisz elcsitult az indulat. Halljátok 68-asok ? 

új emberek vagyunk , okosak és ez nem szerénytelenség, ezt 
rólunk mondták. 

Mi is azt az Európát keresnénk, de mit 
Pillantások! pillantások! pillantások! pillantások! 
Pillantások! 

Mennénk. Maradunk. Marasztaltok. Nézünk-

Nem értitek igazán: nemcsak a CHOLESTEROL FREE DIET miatt 
utáljuk a hurka-kolbászt. 

Lesz boldogulás? 

Vagy csak lapos gög, "szegényembereké", amivé, HÁZON" belül -
két, alighanem frusztrált öklelés között - s.mogatjuk egymást 

MEGBECSÜLÉS! 

Where are you? 

Vagy hagyjunk mindent másra, menjünk a padlásra... 

...pénzért? 

Vagy a pékhálökkal takart dohos ládikáért, hogy kiemeüük a 

Könyvet , az Igét? m i i e t e k k é n t egy kevés 
Vagy megpróbálunk racionalistákként egy ^ 

humánumot tapasztani magunkra... 
két évig? .. ac 

Vagy csak tizenöt év után megérdemelt a P ' ^ ^ ^ 

Mindegy. 



Most megint tavasz van. Új tavasz. Nagytöbbségében életutakká 
leszünk. 

/Valószínűleg/ /Ha minden jól megy./ 
Igyekszünk beilleni rendszerünkbe, mely posztmodern és újra aktív, 
mely alig észrevehetően, mégis őrülten pörög. 

> Magától. 

Zakatol az information, tervezett a pihenés. Benne vagyunk a 
mechanizmusban. A kérdés csupán az, hogy meddig és milyen arcot 
rajzol fejünkre, milyen ráncokból állít össze képet Tükör elé Ha 
majd belenézünk. 

belenézünk, belenézünk belenézünk! belenézünk? 

Mindegy. 

Szóval. > TAVASZ! 

Virágok nőnek a zöldbe, a fú közé és örvényt terítenek a rétekre. 
Levelek gyűrődnek a fák ágaiból, jönnek Napból fényt, sugarakat 
takarni, meg árnyjátékot mozogni aszfaltra, mindig változót, remegőt. 
Szelek bújnak a városba, magukra tekerik az utcák porát és valami 
keveset a házak faláról, amit vihetnek. Testük fényes, hátukon ragyog 
az ég kék derűje. 

A FEKETERIGÓ FRISS HERNYÓT HÁNYT A KITÁTOTT 

SZÁJAKBA 

VARJAINK CSŐREIKBEN TARTOGATJÁK 

A SAJTOT 



Az OMSZ szállította intézményünkbe. 

Identitását tekintve csak találgatások voltak, anamnézis nem 
volt nála (régen gondozott beteg), státusza csak szimbolikus volt. 
Felvették. Végre. 
Blick diagnózisra "Cadaver maturitus" (1/2 holt érettségizett). 
Sürgősségi ellátása lege artis történt. Az ökölcsapások és 
nagyfeszültségű ingerek zuhatagát követően mégis úgy döntöttek, 
hogy a beteg ne egyen-áramot, hanem kapjon. 
Mások szerint a legbeváltabb még mindig a népi gyógymód: 

Sós kútba tették, 
Onnan is kivették, 
Kerék alá tették, 
Onnan is kivették... 

Újabb javaslat: Inkább tegyük gépre, oxy ?! 
És lön. 

A sors fintora folytán aznap a 4 1 0 ágyas klinika volt felvételes. 
Az összes beavatkozást általános narkózisban követték el, így az 
életadó oxigén helyett élményt adó dinox járta át sokat próbált 
betegünk testét ét ét..ét.. Mosolyra nyíló szájára görcsösen 
szorította a lélegeztető gép maszkját. Excesszív fájdalmas ingerekre is 
kaján vigyorral reagált. 
A hozzáértők végleg lemondtak arról, hogy visszahozzák betegünket. 
Legalább révbe jutott szegény. Kutatási szempontból ellenben komoly 
érdeklődést mutattak iránta. Az elméleti és klinikai tárgyak mindegy.ke 
saját halottjának tekintette öt, és diszciplínájuk oltárán hevesen 
boncolgatni kezdték a reagálni fáradt testet. A hospitalizác.ó 5 -6 éve 
a"att sokan megfordultak körülötte, bár hányódtatása során számára 
aggasztónak csak a dinoxos palackok cserélgetése tűnt. 

A viviszekció során felszínre kerülő érdekességek az elmélet, 
intézetek rátermettségét dicsérik. Nekik köszönhetjük hogy 
mikroszkópos szinten is megimerkedhettünk a szerencsétlenül járttal. 

A témában íródott értekezések özönéből - a teljes kép 
•smertetése nélkül- hadd álljanak itt a következő szilánkok. 

Tücsök & Bogár et al. 1993. 



Az anatómiai intézet anyagából: 

A rákapcsolt feszültség őrjítő nagysága miatt úgy esett, hogy a 
szervezet sejtjei közül 17 legkülönfélébb került szorosabb 
kontaktusba.: 

egy Dajkasejt -Betti 
egy Piramissejt -Kriszta 
egy Monocita -Erika 
egy Makrofág -Bandi 
egy Miocita -Csabi 
egy Melanocita -Judit 
egy Oxyfil sejt -Zita 
egy Target sejt -Kari L. 
egy Memóriasejt -K 
egy Asszociációs neuron -Kátus 
egy Deiters f. motoneuron -Kokó 
egy Kosársejt -Beus 
egy Lábassejt -Évi 
egy Nóradrenerg sy neuron -Nóri 
egy ll.typ.pneumocita -Orsi 
egy Pálcika -Szalus 
egy Kehelysejt -Vágusz 

A sejtcsoportosulást ebben a fejlettségi állapotában 
rendszertanilag az ősleves és a Wharton kocsonya közé tehetjük. Az 
itt ismertetett vegetáció számos ismérvvel bír. Életciklusukban, 
differenciálódási folyamataikban sok a közös vonás. 

Vizsgálatukra az Elektro Medikoszkóp (EMS) tűnt a 
legalkalmasabbnak. (A vizsgálat azon a tényen alapul, hogy a sejtek 
mindegyike felületi etanol receptorral rendelkezik. Radioaktívan jelzett 
Dreher címkékkel életútjuk jól detektálható.) 

Szemelvény a Fiziológia tárgyköréből: 

Külső megfigyelő számára feltűnhet, hogy a vitális funkciók 
szezonális ingadozást mutatnak. Számukra a legkritikusabb fázis az 
általános alarm-reakciókkal jellemezhető "Vizsgaidőszak", melynek 
átvészeléséhez elengedhetetlen a felsőbb struktúráktól aláírás 
kiharcolása az idő múlásáról (félévek). 



Megjegyzés a TOT intézet részéről: 

Hadd említsünk meg néhány jellemző statisztikai mutatót: 

T6 0 : Az a 3 éves időtartam, mely folyamán a szelekciós nyomás a 
csillagos égig rúgó méreteket ölt. 

LD60: a bűvös 13-as szám, mely 13 Szegedi Egység (SZE) értékű UV 
sugárdózist jelent. Expozíciója a sejtek életműködéseit legalább 2 évre 
befagyasztja. 
Ezekből a muta tókbó l egyértelműen ki tűnik, hogy a sejtek életkor 
szerinti eloszlását legegzaktabbul az öregedő típusú korfa írja le. 



A Biológiai int. lelkes oktatómunkája teszi lehetővé 
mindannyiunk számára a Vizsgaidőszak molekuláris genetikájának 
megértését. 

A genom atyja, a Prof-gén dezinhibíciója során lecsömpül és 
transzmisszióra képes kis replikonokkal kontaminálódva malignus 
transzformáción esik át. A "Primer filter" elmélet értelmében 
gátlástalan genetikai szelekciót hajt végre az éretlen sejtek között. A 
mutagén hatások közül csak a legfontosabbakat említjük: idiot-típus 
változás (ez pont mutáció volt), volt aki megbuzerálódva érezte 
magát, volt aki leszédült és volt aki Long Terminal Repeat-re 
kényszerült. 

Szólaltassuk meg a morfológust - Patológiai Intézet: 

Az egyébként ritka first pass effektus esetén a sejtek kilépnek a 
KIR-böl és a mezenteriális erek mentén a bélhámsejtekbe vándorolnak. 
Itt szöveti invazivitás jeleit mutatják és szinte fürdenek az etil-alkohol 
nevű mediátor anyagban. Sejtjeink már egyszerű festés mellett is 
könnyen felismerhetőek hidropikus duzzanatukról, vakuoláris 
degenerációjukról és arról a tulajdonságukról, hogy az ellenkező 
antigénstruktúrájú sejtekkel hevesen rekombinálódnak. A perzisztens 
házi törzsek számára kiváló táptalaj az olyan anaerob letokolt szöveti 
góc, melyet legtöbben SZOTE klub néven ismernek. A csütörtök esti 
biopsziás anyagban biztonsággal felismerhető a dezorientált, amőboid 
mozgású, akusztikus ingerekre tónusos-klónusos rángásokkal reagáló, 
szex-pílus-adhezinnel felszerelt sejtmassza, detritusz. 

Egy bekezdés a Mikrobiológiai Intézet értekezéséből: 

Nagyon téved az, aki ennyiből arra következtetne, hogy ezek a 
sejtek csupán élvhajhász mutánsok. Adaptációs képességüket dicséri 
az a tény, hogy a nehéz évszak múltával ugrásszerűen GO fázisba 
lépnek. A vegetatív lét állítólag kedvez anabolikus folyamataiknak, 
olyannyira, hogy rezisztenciájuk ilyenkor a saválló baktériumokéval 
vetekszik. Ezt az ellenálló képességet nemcsak a fiziko-kémiai 
behatásokkal szemben fejlesztették ki magukban, hanem képesek 
ellenállni az olyan durva noxáknak is, mint a legtöbb diszciplína. 



Segédkéz a Kórélettan útvesztőjében: 

A sejtkommunikáció lehetőségei immunválaszban 

J 5 ; ' * 

Az első dózis jelenséggel abból az alkalomból találkoztunk, hogy a 
kissé túllihegett Pharmacologia nevű protopathiás modalitás "pain in 
the ass"-ként érte a készületlen cellulákat. (Európai egyetemről lévén 
szó reméljük nem okoz problémát az angol kifejezések használata.) 

Örök érvényű útmutatás; Biokémiai Intézet: 

Ant ik idézet az i .e. ixedik sz.-ból: 
Amit nem tudsz, abba ne fogj, 
Tanuld meg előbb, és így lesz 
Az élet számodra egyszerű. 

Kihasználva az alkalmat megkérnénk gyengébb idegzetű és gyorsan 
tanuló o lvasóinkat , hogy ugorjanak! 
Szintén Nagy professzor úr szájából hangzott el: 

Az oxy toc in t a IV. agykamra sejtjei termel ik. . . 
Ssssssztyuuuuuuj ! Postabank, a bank, mely igazán közel áll Ónhoz, 
(maci hanyatt) 

Az örök elégedet lenkedők megnyugtatására e lmondhat juk, hogy 

természetesen orvos is látta betegünket. 



Belgyógyászati státusza a következő volt.: 

Bőr: Jó vastag 
Pajzsmirigy: Páncélt termel 
Száj, garatképletek: a2 + b2 = c2 
Nyirokcsomók: Kibogozva 
Alkat: XL 
Szőrzet: Fan neki 
Emlők: Cicik, dudák, csöcsök, tőgyek 
Genitálék: Nőnek nem nőnek 
Mellkasi szervek: Pl. szív, tüdő 
Tüdő: Lószörpárna tapintató 
Tüdők hallgatózása: Illetlenség 
Szívtájék megtekintése: Diákoknak, nyugdíjasoknak féláron 
Szívhangok, zörejek: Dolbyzva 
Artériák: Pirosak 
Vénák: Kékek 
Has: Alkos, gyarapítsl 
Bélhangok: Hamisak 
Máj: A szervezet vegykonyhája 
Lép: Kaparékot nem ad 
Vesék: Bab alakúak 
Rectalis vizsgálat: Digitális 
Idegrendszer: Komplex 
Fejidegek: Sárgák 
Inreflexek: Vigyázzon, nagyon jókl 
Izomtonus, izomerő: Félelmetes 
A. carotisok: Fontosak 
Tarkó: Ferkó 
Pupillák: Papillák 
Hasreflex: Csak vényre válthatók ki 
Nystagmus: Magyarul szemtekerezgés 
Érzés: Kéjes 

Bentléte alatt tudati állapota hullámokban javuló tendenciát 
mutatott. Ilyenkor látszódott rajta, hogy meg szeretné osztani velünk 
bizarr vízióit. Az idegrendszert ért hypoxiás károsodás intellektusának 
progresszív leépülését vonta maga után. Ezidőtájt a melléje 
szegödöket 'Édesanyám'-nak szólította és könnybe lábadt szemmel 
mindenkinek elmondott egy mesét. Konfúz elméjének szósalátáit 
változtatás nélkül úgy tálaljuk, ahogy találjuk: 



Egyszer vo l t , hol nem vol t . . 



1. Mese (A beteg elmondása szerint) 

A Bárány és a Farkas 

Szereplők: 
Bárány: Bárány professzor úr 
Farkas: Farkas András (Bandi) 

A Bárány szobájában a Farkas a polcokon lévő könyveket nézegeti, 
majd rákérdez: 
- Most őszintén, ezt a sok marhaságot mind elolvasta? 

- Nem fiam, ezeket mind én írtam! 

2. Mese 

Hófehérke és a 7 törpe 

Szereplők: 
Hófehérke: Bálint Beatrix 
7 törpe: a csoport fiúi 
A törpék székecskéjükön hátracsúszva, gombóccal a torkukban, 
düledező szemmel legeltették szemüket az asztalon ülő, magáról 
megfeledkező gyakorlatvezetőjükön. Egyedül Szalus fordult 
pironkodva az ellenkező irányba. Rádöbbenve, hogy mindig akadnak, 
akik mással foglalkoznak, Hófehérke Szalusnak tett szemrehányást: 

- Már megint, miért nem figyelsz fiam? 

3. Mese 

Hüvely Matyi és a Vasorrú bába 

Szereplök: 
Hüvely Matyi: Kari Laci 
Vasorrú bába: Király Kata 

Az Anatómia kerek erdejében Hüvely Matyi szembetalálkozott a 
Vasorrú bábával, mire az öregasszony megkérdezte Matyit: 
- Eltévedtem fiam, megtudnád mondani, hogy a trachea hol ágazik el? 
- Miért, elágazik valahol??? 



4. Mese 

Az oroszlán és a kisegér 

Szereplök: 

OROSZLÁN: Csillik professzor 
kisegér: Szalus 

Az oroszlán jogarával megkocogta t ta királyi pecsétgyűrűjét és gyi lkos 
tek in te té t vég ig fu t ta t ta a lat tvalóinak seregén. 
Dörgede lmes hangon tuda t ta az egybegyűl tekke l , nugy 
nemiszervek a 3 . hónapban fej lödnek ki. 

A kisegér cincogó hangon jegyezte meg: gyereknek se 
- Ha ebben az időszakban éri a magzatot károsooas, yy 

füle, se farka. 

5. Mese 

Egyszer vo l t Budán kutyavásár 

Szereplők: 

Mátyás, az 'igazságos': Tóth Lajos 
Kökölyszi (1.udvari bolond): Kárai Laci 
Bobolysza (2.udvari bolond): Bandi 

úr 1990 évében Szeged híres 
Mátyás király közhírré téteti, hogy az ur s r e ndeztet ik 
városában, (Tápé határában) Hystologus kongresszus 
1 5 0 0 fővel . . . t m a s z e g e d e n 1 5 0 0 
Bobolysza: - D e fe lség, egyál ta lán hol lehet ma a 

anatómust leültetni? 
Kökölyszi: -A Csillagban! 

6. Mese 

Három kívánság 

S X . : Alberto. külföldi szörmazésü belgyögyasz szakorvos 

öregasszony: egy öreg asszony 

Történt egyszer, hogy a szegény f * 9 * * ^ és 
aranyhalacskát. Nagy meglepetésére a halacskan 
a magyart leplezhetetlen akcentussal tör te. 



- Ná, té öregásszonj, hálljám, mi a három kívanseged? 
- Én aztán jól kifogtalak téged aranyhalacskal 
- Á pánászájit mondjá örégányám! 
- Jajj a hasam de fájll 
- ligén, igén. 
- De szorít a szívem! I 
- ligén, igén. 
- Jajj doktor úr, mindjárt meghalok!!! 
- ligén, íigén, íigén. 

7. Mese 

Piroska és a farkas 

Szereplök: 
Piroska: Piroska, Piroska emlője, az abból vett szövettani metszet, 
abban is a zsír, mely Sudan lll-al tudvalevőleg Pirosra festődik 
Farkas: Kátus 

A serdülő Piroska hanyadt feküdt nagymama ágyában. 
- Mondd Farkas, tetszenek a melleim? 
- Hát persze, Piroska. 
- És nem túl nagyok? 
- Dehogynem, Piroska. 
- Miért ilyen nagyok? 
- Mert tele vannak zsírral. 
- De miért van bennük zsír?? 
- Azért, hogy ne nyikorogjanak a moziban! 

8. Mese 

A lovag, aki azt mondta, hogy 'LOX' 

Szereplők: 
Kisherceg: Kokó 
Cár atyuska alattvalói: a biológiai intézet munkatársai 

Történt egyszer, hogy az ifjú herceg idegen földre tévedt. Egyetlen 
társa az egész birodalomban az előre kézhez kapott receptkönyv volt 
csupán. Álmai netovábbja az volt, hogy végre megszerezze a hőn 
áhított 'LOX' objektívet. Kérdezösködése során sehol sem kapott 



választ a szóban forgó objektív holléte felöl. A rettegett cár alattvaló, 
tanácstalanul tárták szét karjukat a "LOX" név h a l l a t á r a , 
Vándorútja során a nagy talány megoldása ^ ^ ^ ^ ^ 
tűnt, mikor végre Matrjoska Marczinovka, a nemzet nagyasszonya 
átnézett az üveggömbön és így szólott: n f l n v f t á s ú objektívvel 
- Fiam, a fáziskontraszt mikroszkópon a 10X nagyítású objekt.vve, 
dolgozz! 

9. Mese 

Nemzet iségi mese 

S c o ^ b i a i — ^ b e K w W J S S S S ^ 
Lajos bácsi: Digitalizált, vízhajtóval kezelt sz,v erre 

hot™ kardio-vaszkuláris s tá tuszát . A 
Alber to k imerí tően jel lemz, a „ b e Í ® f 0 f e s z ü l t s é g o l d ó gesztusként 
terminusz techn ikuszok özönében feszu. is y 
megs imogat ja a beteg tüs i haját. 
- Hál Istennék Lájos bácsi ném pánk. 

10. Mese 

A nagyotmondó juhász 

Szereplők: 
Fiktív személy : élet-halál ura 
Szalus: a n a g y o t m o n d ó juhász 

A Nap úgy anatómia ko l lokv ium m a g a s s á g á b a n ^ 
tö r tén t , hogy a n a g y o t m o n d ó j u h á s z ^ 
megál lva, halál t megve tő bátorsággal a me'y 
-Gyerekek, az úrnak ma jó napja lesz, Kiruy 

11. Mese 

Kancsi és Julisja 
(eről tetet t mese) 

Szereplők: 
Jancsi: (külsős) Sikovanyecz János 
Juliska: (belsős) Polgár Nóri 



Banya: (Orsós) Eszméletlen! 

Jancsi és Juliska a négyszögletű kerek erdőből a tudás mezejére 
tévedt. Meglepetésükre mézeshetek helyett az orrával földhöz ragadt 
banyára leltek. Jancsi talpra esett és csuklóján ragadta a földbe 
döngölt öreganyót. 
Jancsi: - Pulzus filiformis. 
Juliska: - Akkor mehetünk! 

Talán még ma is mesét mondana betegünk, ha egy szép napon talárba 
öltözött látogatója nem érkezik. 

És valóban. Úgy tűnt számára, hogy egy tömeg közepén több tucatnyi 
társával ünnepi eskütétel szavait mormolja. Az emelkedett hangulat az 
Ö belsőjében is bizsergető érzéseket keltett. Tisztán hallotta a 
doktorrá avatás patetikus zárszavait: 

'Én, az egyetem Boa Constrictora doktorrá fogadom Önt Dr. Bubó 
Bubó ' 

...És az éjszakás ápoló unott arccal átkapcsolt az Eurosport-ra... 
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NEVEK 

Betti, akinél két héttel később kezdődik a szorgalmi időszak és 
négy napos a munkahét. Ha tudni akarod, hogy melyik étteremben 
mit főznek a legjobban, csak őt kérdezd. A vizsgáztatók mindent 
elhisznek neki, még azt is, amit tőle hallottak először. 

Kriszta, kinek bájos külseje mögött kegyetlen patkányhóhér 
rejtőzik. A női kajakpáros örökös bajnoka Beával. Ja, és 
labdazsonglőr! Próbálkozásain még ő is könnyesre kacagja szemeit. 

Erika, aki fél év késéssel érkezett hozzánk és ettől kezdve még 
kevesebbet láttuk. Talán ő az egyetlen body-buildingező balerina. A 
csoport fiai szomorúan veszik tudomásul, hogy többet foglalkozik a 
bacijaival, mint velük. Nehezen ismerheted meg a szekvenciáit. 

Miért? Hová? Mivel? 



Bandi, aki alvásdeficitjét a gyakorlatokon pótolja és bármilyen 
pozitúrában képes...elaludni. Mikor nem alszik, serény szervező. Neki 
köszönhetjük sítúráinkat soha nem látott helyekre és vizitúráinkat az 
esős évszakban. 

Életelemei: sport-kaja(k)-nöík). 

Persze csak mértékkel. 

I am the best. 



Csabi, aki állatorvosként kezdte, ám később átnyergelt az 
emberre. A csoport legegészségesebb életmódot folytató tagja: nem 
iszik, nem dohányzik, és habár X Gedeon bácsi a nők bálványa...X, 
csak egy felesége van. Kosárlabda játékosként két szóval 
jellemezhető: 

Magic Csabi, 
ő és a kerék:pár. 

Judit, Istennő a szavannákról. Csendes, puha léptekkel könnyen 
járó kicsiny őz, kicsiny lány. Nagy szemmel világba, szerelembe 
pillantó mesebeli lény. Mulatt arcát ritkán rejti, hold fényében 
fürdőzted, hogy fakadjon fehér fogairól gyermeki nevetés. 

De így is tudok ám! 

Zita, aki igazán tudja, mit akar! 
Mindig van egy MENTŐ ötlete. 
Még a tűzről is precízen pattan. Az első sikertelen pezsgőivás után 
nem sokszor jött el velünk próbálkozni. Pedig, ha ott van nevet; így 
talán ő is szeret néha együtt lenni... 



Kari L., a fel nem ismert zseni. 
Az Országos Pató Intézet megalapítója. 
Jelszava: 'Repetitio est mater..." 
Milyen kár, hogy másodév végén kirepült, majd kirepült. 

Go west young man 
Tűzoltó leszel, vagy katona? 

Ja, te orvostanhallgató szeretnél lenni? 

Kari szánd már rá magad! 

Tudod mikor! 



Kárai L., aki több mindenből sportot űz, nemcsak a vízilabdából 
és a vízisíből, hanem a gyakorlatok végén feltett bonyolult szövésű, 
szimbolikus jelképekkel telezsúfolt, kissé vontatott kérdések minél 
körülményesebb megfogalmazásából is. A csoport vizilófosa, Besenyi, 
egyetlen vitapartnere. Benne lelki, szellemi és testi támaszra 
találhatsz. 

1 

Csak szólj. 
Kátus 

Méhszájhősihalottkémcsőlakóházmesteremberszabásmintapéldakép-
regényírótollbetétkönyvkötőtűpárnacsatazajszintmérőhengerűr-
tartalomkamraremegőgösgúnárgedeontogenezismertetőjelszóvicc... 
A többit tőle, CB-n. 

Álom az álomban 



Péter 
Az örök optimista, saját bevallása szerint realista, és szemét módon 
minden be is jön neki. Döbbenetes, hogy mindenre jut ideje: sportolni, 
nőzni, tanulni, sörözni... 
Talán saját szerencséjének Kovács-a? 

Ez még nekem is sok! 

Bea 
Valaha válogatott futó volt... Csak azt nem tudjuk, hogy az Ördögh-
Be(a) lehet ilyen tehetséges az összes többi sportban is. Ma már az 
idejét inkább a kísérletes sebészeten, az ebek között tölti. Mosolyáért 
érdemes kifesteni a lakását. 

Évi 
Nevéhez fűződnek az emlékezetes révfülöpi kirándulások. A 
Balatonban fuldokló katicák megmentője, kóbor kutyák, macskák, 
tücskök, bogarak istápolója. Mostanában inkább az erdélyi havasok 
macijaival foglalkozik. 

Nóri 
Vezeted a csoportot, te Drága! 
Gyenge vállaidon cipelsz, fáradsz...Pihenj! Hagyd a GH-t másra! 
Mínusz húszban blúzban tipegő, harsányan nevető, széllel forgó, 
összel-télen elbúsongó, csodás álmodozások virága... 
Hol írjam alá? 



Orsi 
Csodagyerek. Igen így kezdte. Az élet féltett reménysége. Valahogy 
átjárja, valahogy egészen olyan. Az. Harsány "Orsi" kacagás. Valódi 
jókedv. M & M (memória meg mázli) faló, főleg vizsgaidőszakban. 
+ miniszoknya 
+ itatósszerű agyképződmény (hál'lstennek alkohololdékony) 
+ rossz kedv: egy-két pillanatra 

Ezért: she's still a wonder. 

Take it easy baby! 

Ha O g f S h z á d ü i s z . áll, gyorsan R = b e * hr, az r r e g a ^ 

akkor csak Szalus rohangál '" t e l l e lNehéz kivárni, hogy 
pelenkázni valök vagyunk totrf k h é t , i t e r e s 
megszólaljon, de megéri! iriation u j 
vitáikapacitással! 



Vágusz 

Homolucifer. Angyalarcú ördögfi. 

Gondolatkacskaringás. Turista "Világfalu bolondja" 

Hi-tech. Pseudopragmatic. Mimikri? 

i 
• ^ 

i 

Az öreg halász 

Übü király Víziszony 
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4. csoport 

Gelléi 1 Balázs Zakupszki Attila Sikovanyecz János 

S «•>• 

tfll 
Bálint György Svorenj Gábor 

t m 

Kosztolányi Gábor Rigó Erzsébet Szakáll Orsolya llaradnay Gellért 

Sajti Gábor 

Szabó Andrea Havasi Beáta 

Ramaz Károly 

Ilégely Sándor 



Magunk mögött hagytunk öt viharos évet s most itt az ideje, hogy 

visszatekintve egy kis számvetést csináljunk. Nem vagyunk annyian, mint 

ahányan elindultunk, mert „elhulltanak legjobbjaink a hosszú harc alatt", de 

néhány új csapattag is érkezett. A lányok - fiúk közötti fele-fele arány időközben 

eltolódott a fiúk Javára és ez nekünk XY rendszámúaknak fájdalmas volt ugyan, 

de így annál inkább megbecsültük a mellettünk kitartókat. És a mi lányaink 

legalább szépek. 

A rasszok közötti arány nem változott. 

Hogyan telt el ez az öt év? Erre a kérdésre talán úgy válaszolhatunk 

leghitelesebben, ha felelevenítünk néhányat az eltelt idő jellegzetes 

élethelyzeteiből, képeiből. Meglehet, úgy tűnik majd, hogy egyetemi 

tanulmányaink egyetlen, hosszú, szakmai kudarcokból és félreértésekből álló 

sorozatok voltak, az igazság azonban az, hogy sikerekre nem is nagyon 

emlékszünk. 



C l ) 

! atin órán: 
Dolgozatírás közben Bö|the Pisti és Eszter próbál 
nak egymásnak segíteni A tanárnő láb/a azt, fal 
szólit|a ókat. hogy Ul|anek egymástól kissé 
távolabb, mlra Platt Igy szól: Na |ó. odább ma 
gyak agy Angatrömnylval. 

Szemészeten: 
Demón Salya a kárdáat mag tam várva Igy kezdi: 

IQ ból lahat damóznl ? 

Filozófián: 
Szigorlaton Marik Laci kihúzta a tátatalt. ma|d Igy 
tzólt: Egy klcalt el kell mennem • 

elugrott agy kl> Irodalomért a Somogyi kónyv 
'árba 

Sebészeten: 
Veszprémi doktor agy mellkatctapolát után kérda 

'I Ml ezután az alaó laandö? 

Janek Meg kell kopogtatni ! 

Na. de mit? A röntgen a|ta|át • 

Nyári gyakorlat egy vidéki kórház 
sebészetén: 
Bea ét Karctl batagat vetznek fal kétö délután. A 
föorvot a páclant precízen öatzeállftott gyógy 
tzarlltlé|ál tanulmányozva kl|e 
lanti: 

Nahát, ebból a halom gyógy 
tzerböl én legalább 15 öt klhú 
tok Itt van például az a 
leponex Azt te tudom, ml az 1 

Karesz az Írógép mállói ctende 
•nn meq|egyzl: 

Szelektív l>2 antagonltla neu 
'oleptlkum 
A gyógytzer maradt a llatán. 

Anatómián: 
Mátodév mátodlk félév. KIR 
mikro demo Tóth La|ot demóz 

A 17 tagú cioportból meg|e 
'•ntUnk 11 en. t abböl It 

négynek slkerlllt A tanár úrnak az volt a vélemé 

nye: Maguk aztán |ól betették az ajtót • 

Arab hallgató kllzd a tzlgorlatérl Ctllllk profatz 
tzornál. A ha|at fe|bör mettzeténél blzonytalanko 
dlk. A prof kezével a fe|én véglgtlmltva próbál 
tagftanl: 

Na. hát ml az ami Itt nlnct nekem ? 

Agy I 

Bö|ttie Pltta épp a raglo Ingulnalltt boncolta, ami 
kor Tóth La|os benyitott a boncterembe Nem 
esett kétségbe, hanem a falkészlllt diák magablz 
tosságával adott helyzetjelentést a tanár úrnak: 

A reglo Ingulnalltt preparálom, s rövidesen meg 
fogom találni a ductus deferensl. 
Tóth La|os lesa|nálóan: Mér, az ott ml az orra 
elölt ? 

# 
Hova sietnek annyira ? kérdezte Bodor tanár 

segéd, mikor a gyakorlat szünetére elengedett 
bennllnket. 

Tanár úr. az éhség nagy úr • felelte Marik La 
cl. 

Megfogták a tolvajt ! 

A 



Biológia gyakorlat: 
Molnái profettzor beköszön a 

qynkorlóba 

HASA Ml az a fenol tzaq 7 

A hilváqon Kaic t l tulylhan In 

eres/11 plpettá|ából a szert As 

Svatosan visszateszi a duqót 

Gyerekqyógyászat: 
A doktornő tülynt hasfali sArvat 

úlszlllóltct mutat. szinte a z egAtz 

má| kllóq a hasüregből S70 

moiu hoqy hí Intrauterln ultra 

hanqdlagnosztlka korában Ilyen 

olAfordulhat 

Sanyi: Nem Is tudtam, hogy az 

ultrahangnak Ilyen k i r o t hatása 

It van • 

Urológián: 
Reteg (autószerelő) A vetekSvem tzáttBréte 

után benthagytak egy sínt Tud|ák ml az. ugye 7 

Pertze ! 

Na ml 7 

77? 

- Figyelj, Balikám. egyszer elmehe 
tünk kórélettan előadásra, úgysem 
érdemes már lefeküdni ! 

A sebészeti klinikán agy 
IdSt at tzony |árAkeraltel biceg a 

lolyotAn Satya dltzkrál udvarlat 

tággal, náml megróvó hangsúllyal 

fdrdul hozzá: Hál mág alig lud 

lárnl a nánl. oszt márlt cipeli azt a 

vata l Tasták Ideadni. ma|d án al 

viszem ! 

Kórélettan gyakorlaton: 
Miben van vaglnállt fluor 7 

A foqkrámben 

Ihaj csuhaj, nem halunk meg 



Hogyan mentettük ki a későket 
Satya 

KICSIK a krtpenyek. most cserélik nagyobbra 

Itt kolhátzolnak valahol 

Negyed órá|a még a/ l mondták. |önnek 

Andrea (Krls/11 elsó át egyben utoltó ortopádla 

dyakorlalán qyakvl/sgán) 

Itt volt ö máskor Is, csak most bebodorltotta a 

ha|ál 
sany| (Többen hlányo/nak közeg demó miatt) 

Hogy nem tudtak mág Ideérni a másik óráról 1 

SOrű a közeg. 

Traumatológia gyakorlat: 
Oktató: KI veri be gyakran a fe|ét ? 

Janek: A harkály. 

Szülőszoba gakorlat: 
A kismamánál késik a sziliét. Bumfold doktor a 

monitort figyeli Csörög a telefon. Sanyi felveszi, 

nem érti pontosan, mit mond a portás 

Kicsodát, Bumfordi doktori ? 

Bumfordi ? emeli fel a fejét Bumfold doktor 

olyan in nincs 

Nincs m. csapta le Sanyi a telefont. 

A v f 

J 4 < 1 

k ' f : 

fcbredj Itali, ez benne lesz az évkönyvben 

Gravitál a tömésem 

Pulmonológia gyakorlati vizsgán: 
A mellkasfelvételen egész tor gyanús árnyék lát 

szik. A gyakorlatvezető megkérdezte-

Ml a kóros ezen a felvételen ? 

Ez Itt mutatott Erzsike a legvetzé 

lyesebbnek látszóra 

Az a szfv sóha|tott fel a doktornő 

Adekvát válaszok 

Nyú|tsa kl a nyelvét • 

Dehogy nyú|tom, még ráköpnek. 
# 

Volt e valakinek a családban komo 

lyabb betegsége? 

igen, apámnak volt két tehene 
# 

Meddig állt fönn az a csomó a ke 

zén ? 

Amíg meg nem mútönék 



Nemcsak itt hagytuk a névjegyünket 



Sworejh Saffi 
ETA, IRA, ENSZ főmunkatárs 

Tulnépesedési szakértő 

Sándor László: 
Bertényi Camillo: 
Slrokl Dénes: 
Járdánházy T.: 
Gecse Árpád: 
Földes Vilmos: 
Nagymajtényi E.: 
Tóth Lajos: 
Holzlnger G.: 

Néhány szó tanárainkról 

Mivel lepnénk meg ? Rémképe 

pronációs kukac 
egy jó bőrrel 

Biblia 
szájzár 

Popó Magazin 
teltház 

Vidal Sasson 
öt már nem lehet 

rágógumi 

Strossmayer doktor 
skal|x>lás 

többpártrendszer, A Magyar út 
motoros aphasia 

öngyulladás 
A halálbüntetés eltörlése 

46XY 
hogy diplomát kapunk 
hogy kontraindikálják 

G e l l é f l B á l i 
" m a i m m á r n e m h a s a d t o v á b b i j j 

a l u d j el szépen, kis Balázs." 



Pszichiátria gyakorlat: aZ 

Idős férfi csikót pizsamában III a le 

m m végében Bátortalan kérdétekkel 

feltámad a knntaklus. miközben Karcsi 

súgva fogadási a|ánlalot lesz Sanyinak 

a győzelem biztos reményében: 

Ha megkérdezed föle. hogy Ull e 

már börtönben, kapsz 700 R of 

Mikor kifogyunk a témából, s kény 

szeredet! csend kezd leereszkedni, Sa 

nyl váratlanul megkockáztatta: 

Voll már bllntetve 7 

Tessék ? 

A hűtőgép motor|a Is leáll, felvont 

szemöldökkel etodáldozunk egymásra. 

Volt e már bllntetve 7 Ismételt Sa 

nyl 

l logy mondta 7 

Erre már Satya Is hátrafordult: 

Szerintem ez most nem olyan fontos. 

VágUI Sanyit visszavonulásra késztette a kővé me 

redő hangulat: 

úgy politikailag,... gondolom... 

Nem politizáltam. 70 éve volt vakbélmútétem 

SOMNOLFNTIA 

Mikrobiológia gyakorlat november-
ben: 
Gyak. vezető: KI tartotta az előadást 7 

Balázs: Atzlszem a professzor úr 

Mindenki 777 

Kórélettan gyakorlat a második fél 
évben: 
Gyakorlatvezetőnk már félévnyi tapasztalattal bírt 

rólunk, de Ramatz Karcsit még nem Ismerte (ml Is 

akkor láttuk először) Mikor megkér 

dezte a nevét, a válasz Igy hangzott: 

Bicskás Charlle 

Emese fel Is vette az ú| csoporttá 

got Bicskás Károly néven a |elenlétl 

füzetbe. A következő katalógust ke 

délyes röhögés |ufalmazta. Karcsi, 

szerencséiére, pont akkor nem volt 

ott 

NÉHÁNY FILMCÍM 
Filozófia: A Bárányok hallgatnak 

Kórbonctan Szárnyát vagy comb|át 

Testnevelés Gyaloggalopp 

Fogászat Maraton életre halálra 

Kísérletes sebészet Az éneklő kutya 

SOPOR 



Radiológia: Drágán add az ála 

lad A vadon szava 

Nukleáris medicina Másnap 

idegen nyelv: Glóbusz 

Szülészet Nógyógyászal: Papa. 

án nö vagyok I 

Gyerekgyógyászat: Nlcsak. kl be 

»zél ? 

Kózegászságtan: A nagy zabáiét 

Pszichiátria: Állati almák 

Ortopédia: A Nolre Dama I to 

'onyór 

Igazságügyi Orvostan: Tórvény 

" é k l há|ák 

Anasztezlológla é t Intenzív Taré 

P'a Ébredét 

Urológia Keresztül a nagy vfzvá 

lasztón 

S z e m é s z e t . FUI orr gégészet : 

Vaklárma 

Andrológla Farkangyal 

Anatómia: Rettegés foka 

Fertózó: Egétzségat erotika 

Mikrobiológia, Kórélattan, Kór 

bonctan: A Jó, a rossz é t a csúf 

Élettan gyakorlat: 
Kapát tanársegéd Ml kell a 

B | 2 felszívódáséhoz? 

Salya Idó. 

Bőrgyógyászat gyakor-
laton: 

Ét Ideget a természola ? 

Hál. amikor Jónnak a kiütések, 

akkor rohadtul I 

Andrológián: 
A here etalon füzérét morzsolgat 

va okit a gyakvezető: Az átla 

got magyar férfipopuláció 

heremérate 14 at , a cigányoké 

ló ot. 
Mlra Bea: Sóiéiban It meg la 

hat ókat Ismerni. 
Legalább. 

SS 
Terminátor 

W 

% 

Evolúció 

COMA 



Az alábbi flrkálmány tükrözi mindazt a fáradságos munkával felépített, 
logikától csőpögöre átitatott rendet a fejünkben az egyes orvosi 
szakkifejezéseket illetően, amit tudós mentoraink sulykoltak belénk. 

ÍGY ÍRTOK TI 

(Dr. Telegdy Gy.: így irtok én) 

Homérosz: Ileus 

Midőn partot ért Odüsszeusz, a merész őmazálja a microcirculatio 

cancerosusan buijánzó _B-sejt szigetén s Odüsszeusz, a dülledt szemű, süllyedő 

idegentestként alászállván hajója Disse-terébe - hol valgusai parafollicularisan 

aludták az igazak comáját - triggerelte az arousal reakciót, az ég csillagnaevusal 

már halványodtak vala s a napfonat éppen protrudált a könnytóból, erythemás 

plaque-ot hagyván vala a csarnokvíz sima, fénylő, tükröző felszínén. 

Derék hajósaink, a göndörszakállú hősök beszálltának kis 

sajkacsontjukba s lassú csillócsapkodással eltávolodtak vala krónikus 

hordozójuktól, mely billentyűvitorláit felhúzván a főarborizációra kisiklott (D. S. 

Matuska) a szabadvízclearance-re. Ezen időben a kis naviculumban a protectiv 

és irritatív tényezők egyensúlya felborult vala s defllniálta a legénység totális 

submersionalis érintettségét. Társaitól imígyen rupturálódván Odüsszeusz 

Mindösszeusz, a bátor fölvette díszes anamnesisét deszkakemény hasára s véres 

úton elindult önnön röntgenárnyékától kísérve, hogy circumdukálja visusát. 

Hosszú útján, mely Langerhans szigetén vezetett, ámuló szemével -

melyet nyitási kattanással emelt mindenre, mi vakfoltja elé került - megvizsgálta 

vala a dúsító táptalajt, a csobogó vérzésforrásokat, a zöldellő Ogata-mezőket s a 

szabad hasűri levegőt, míg karcsú véresagarai nyargalásztanak körötte. 

Ám ekkor hirtelen szörtyzörej hallatszék - de apróhólyagú lévén hamar ki 

kellett menni neki vala - s két disszeminált izotípus flltrálódott vala shubokban 

elé s éles, nem dobos hangján eképpen szóla: 

- Egy lépet se tovább! Addig e szigetről el nem mehetsz, míg három kérdésre meg 

nem felelsz. 

- Odüsszeusz, miért olyan nagy a szemed? 

- Hogy Jobban szemtükrözhessenek. 

- Odüsszeusz, miért olyan nagy a füled? 

- Hog Jobban halljam a Danubius rádiót. 

- Odüsszeusz, miért hagyod magad mögött ama fényes csíkot, minek színe sze-

medével egyezik? 

- Mert besredkáztam. 



^ jen " 

5. csoport 

Abdui Mahmood Kasim Both Ildikó Szabó Eleonóra Lóránt Zsolt 
i 

Kránicz József Olasz Imre Rosztóczy Levente 



Ez is megtörtént 5 év alatt.... 

Anatómia 

Szigorlat a múzeumban: Deim Beának dr. Tóth Lajos ezt mondja: 

~ Kollegina magát ki kell rúgnom, de akkor mit kezdjek Olasszal. 

Dr. Tóth Lajos bejött szövettan gyakorlatra, kezében a Funkcionális anatómia. 

Fennhangon idézett belőle: "... a pénis mind hosszában, mind vastagságában megnő, 

és megmerevedve, a hasfallal hegyesszöget képezve, gáti rejtett részével együtt 

egységes oszlopszerú testté válik. 

Dr. T.L.: Azért már a derékszög is szép! 

Anatómia kollokviumon egy volt csoporttársunk Annamarinál felelt: 

A vizsgáztató a szondát bevezette a koponya egy sötét lyukába. Na, mi ez? 

Csoporttársunk hallgatagon meredt a lyukra, majd rá. Annamari beírta az egyest, 

majd hozzátette: 

- Maga is elmondhatja, úgy rúgtam ki, hogy egy szót sem szólt. 

Aznap nála már mindenki megbukott, Imre mint nyolcadik utolsóként próbálkozott. 

Annamari szinte riadtan: 

- Ez már nem igaz, hogy magát is ki kell rúgnom. 

Biológia 

Zoli szigorlata: 

Molnár prof.: Maga elszállt ezen a tételen, mint a luftballon a Munka Ünnepén! 

/Azután kapott egy hármast. A szerk./ 

Humángenetika ea. 

Szemere prof. a kopaszodás helye és a sexualis aktivitás közti összefüggésre hívta 

fel figyelmünket. 

- Az a férfi aki a homlokán kopaszodik az asszony mindig ellöki magától, aki a 

fejtetön, azt az asszony mindig magához húzza. 



Kórbonctan 

H.Ági szigorlatozik a profnál: 

Elsőre nem ismeri fel a metszetet. A prof. segítségképpen be akar állítani egy 

jellemző részletet és eltöri a tárgylemezt. 

Döbbent csend után nevetve tört ki: 

- Na, ha ezt maga csinálta volna, most nagy bajban lenne. 

Kórélettan 
Telegdi prof. előadáson: 

A fogamzásgátlás egyik módja a coitus interruptus, amit a köznyelv coitus 

anteportasként emleget. 

" A tükőrtojás-syndroma az, amikor a kliensünk a nagy hasától csak a tükörben látja a 

tojásait. 

Mikrobiológia 

Taródi B. az írásvetítőt akarta 

bekapcsolni, de nem sikerült, mire 

Megszólalt: 

' Na, ez is olyan, mint az egyetem. 

' Miért, ez is hat éves? - kérdezte 

Zsoltika. 

Filozófia 

Szemináriumon a tanárnő Zsoltikát 

Próbálta álmatag passzivitásából felrázni. 

" Maga is mondjon már valamit! 

* Bakfitty. 
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Pszihológia 

Gyakorlaton vetődött fel az a gondolat, hogy meg kellene nézni a saját IQ-nkat. Dr. 

Kovács Zs.: - Úgy gondolom az, hogy felvettek benneteket már jelent valamit. 

- OK, de már három évet eltöltöttünk a SZOTE-n - szólt be Zoli. 

Angol 

A tanárnő azt kérdezte Zolitól: 

- Have you ever been to Budapest? 

Zoli ugyan nem figyelt, de Szőke Judit kézségesen lefordította. 

Azt kérdezi, hogy voltál-e már valaha Pesten? Erre Zoli: 

- Akkor mondd meg neki, hogy igen. 

Belgyógyászat 

Megkérdeztünk egy beteget, hogy milyen kezelést kap amióta bent van a klinikán. 

Erre ő: - Napi kétszer EKG-t. 

Egy másik beteg elmesélte nekünk, hogy tüdövérzése volt, amit maga gyógyított 

timsó ivásával, hisz az vérző arcára is nagyon jó volt. 

Viszereit kiskéssel lekaparta, bekente étolajjal, majd női nylon harisnyát húzott rá. 

Ezek után nem csodálkoztunk azon sem, hogy a belgyógyászok ezt írták a kórlapra: 

Családi állapota: özvegy 

Legközelebbi hozzátartozója: felesége, lakik ugyanott. 

Gyakorlaton egyik csoporttársunk szédült, rosszul érezte magát. Megmértük a 

vérnyomását, 150/90 volt. 

Gyakorlat végén természetesnek tűnt, hogy gyakorlatvezetőnkhöz, Dr. Tiszai 

Andreához fordul. Mire ö 

- Na és, engem vár a Tanár Úr. 





Szikla vagyok 

Lepkevadász 

Mexikói sarkon 



Psychiátria előadáson dr. Janka Zoltán, átszellemülve próbálta megmagyarázni, hogy 
a nők a menstruáció kezdete előtti napon depresszióra hajlamosak, amit 

csokoládéevéssel igyekeznek kivédeni ami tudvalevőleg sok triptofánt tartalmaz. 

" Hagyni kell a kis aranyosokat eszegetni. 

Pulmonológia 

Zita egy lila, fújtató beteg feje mellett állva megkérdezte: 

" Ugye ez már a végstádium? 

Idegsebészet 

Kopniczki Zsolt gyakorlat elején így indított: 

" Na, hogy vagytok gyerekek? Mély hallgatás után Zoli szólalt meg. 

• Nekem van egy kis pangásos papillám és sugárban hányok, különben kösz. 

'oazságügyi orvostan 

Lászik András: "Próbálkozik, mint kezdő buzi a gőzfürdőben." 

Neurológia 

H.Ági utasítása a betegnek: 

* Most fogja meg az orrát a mutatóujjával, majd nyújtsa ki a kezét! 

Urológia 

Abdo életében először rectalisan vizsgál. Gyakvezünk dr. Szalay István segít neki. 

" Figyelj! Hat óránál a prostata. 
Abdo a másik kezén levő órájára pillant, majd értetlenül néz a csoportra. 



mm 

Egy évfolyam-kirándulás 

Valaki: • Szólj be nekik valami keményet! 

/csoportunkból/: - A teratoma rágja szét a heréteket! 

Évkönyvírás 

A Gildében második kör. Mindenki rendel, csak Zsolti, Miki és Zoli nem. Többiek: -

Na, mi van? 

Zoli: - Beszartunk. 

Both Ildi alapvető igazsága a csoportról: 

" Mi is hülyék vagyunk, de legalább elő tudjuk adni magunkat." 



Kisvállalkozás ^ 

Én táncolnék Veled ... 



... és a vég 



R h o g y e l k e z d ő d ö t t . . 

Kezdő csapat... 
Átutazók... 

Ammer Ferenc 

Bauer Zita 

Both Ildikó 

Bittó Csaba 

Dégi Zoltán 

Gyenes Miklós 

Pavlik Erik 

Pier Truszka Krisztof 

Szelepcsényi Klára 

Dr. Fehér Ákos 

Iglal Mátok 

Gamal Al Ftoski 

Horváth Rita 

Hursán Ágnes 

Kránicz József 

Lóránt Zsolt 

Olasz Imre 

Szóké Judit 

Maria Alves de Nascimento 

Musa Sarkya 

Elhagytak... 

Horváth Rita 

Bittó Csaba 

Ammer Ferenc 

Musa Sarkya 

Maria Alves de Nascimento 

Árulók... 
Jöttek... 

Szőke Judit 

Bauer Zita 

Rosztóczi Levente 

Podobni Ágnes 

Abdo Mahmood 



Túlélők.. 

Abdo Mahmood 

Both Ildikó 

Dégi Zoltán 

Gyenes Miklós 

Hursán Ágnes 

Kránicz József 

Lóránt Zsolt 

Podobni Ágnes 

Rosztóczi Levente 

Szabó Eleonóra 

KEDVENC OKTATÓINK: 

Dr. Tajti János /neuro/ 

Dr. Ormándi Katalin /rad/ 

Dr. Hajdú János /seb/ 

Dr. Barna Katalin /pulmo/ 

Dr. Dégi Rózsa 

Dr. Husztik Erzsébet /Bőbe néni//biol/ 

Keresztes Csilla /angol/ 

És a másik véglet: 

Dr. Tóth Lajos /anat/ 

Dr. Bálint Erika /anat/ 

Dr. Molnár János /biol/ 

Dr. Tiszai Andrea /bel/ 



6. csoport 

Molnár Gábor Szabó Zsuzsanna Biliczki Ferenc 

Szőke Judit Surányi Andrea Nyirády Tamás 

Kákonyi Zoltán Molnár Boglárka Hampel Ferenc 

Csanádi István Dobos Zoltán Zsurka Gábor 



Mottó: Ugyanazt a 
hülyeséget kétszer soha nem 

követ jük el. 
(Mindig kitalálunk valami újat.) 

Mi vagyunk a hatos csoport, 
évfolyamunk krémje, 
csuda klassz fenegyerekek, 
s az oktatók réme. 

Különleges egyéniség 
akad nálunk bőven, 
Aki elolvassa versünk, 
magától is észreveszi. 

Biliczki az öt év alatt 
húsz kilóval gyarapodott, 
és a szája mindemellett 
továbbra is nagyobbodott. 

Csanádiban az androgén 
kissé túlteng, s mégis: 
Sikerült az egyetemet 
letudni nyugdQig. 

Dobos Zoli, új kedvencünk 
sok csoportot bejárt már, 
"pénzes" üzletei miatt 
gyakorlatról el-eljár. 

Hampel nem egy beszélőgép, 
s haját sem köti copfba, 
máshol nem is látni, mint 
nap mint nap a body clubba'. 

Kákonyi sem esett fejre, 
csak a felesége teherbe, 
Van neki egy roncs Trabija, 
s otthon várja Kismanója. 

Kis Béláról kár is írni, 
mert annyira szertelen, 
Substance P-vel és a nőkkel 
hancúrozik szüntelen. 

Molnár Bogi megszerette 
az idegen nyelveket, 
s minden reggel jól választott 
mini szoknyát, sminkeket. 

Nyirády, a síbajnokunk 
bejárta a világot, 
előadásokra járni 
nem túlzottan imádott. 

Molnár Gábor fönyulászunk, 
az előadást utálja, 
sokkal inkább szereti, ha 
vele van a Cilája. 

Nagy Éviké izeg-mozog, 
állandóan vigyorog, 
Molnár Gábor oldalán ő 
igen büszkén kucorog. 

Surányiék Andreája 
hangját sosem hallatta, 
a kórházba autójával 
szomszédja bejuttatta. 

Szabó Zsuzsi csopvezérünk 
utazgatott kedvére, 
de sejtette már előre, 
hogy feleség lesz belőle. 

Szőke Jucus nagy kék szeme 
a gyakvezérek gyengéje, 
hozzánk hozta nagy szerelme, 
de ennek már régen vége. 

Zsurka Gabi nagy tudósunk 
futtat sok-sok enzimet, 
pihenésképp leír egy-egy 
aminosavsorrendet. 

...és akik elhulltanak a hosszú harc 
alatt: 

Suli helyett Dongó úszott, 
Hódi meg csak bulizott, 
Vágó Orsi - bátyja után -
Budapestre utazott. 

Beánk hepatitist kapott, 
Nemesvári nem kapott, 
Ones, Yaksi, Moha, Beni, 
és a Bassem lekopott. 



\ \ 

MÉG NAÍVAN 



Pillanatképek az öt év történetéből 

A legelső félévben a legelső igazi boncolás alkalmával a kéz izmaival 
próbáltunk megbarátkozni. A nagy munka közepette egyikőnk egy kicsit 
elgondolkozott és megkérdezte: 

- Jó, jó, ezek az izmok, na de hol van a hús? 

Azokon az áldott szövettan gyakorlatokon 

Gyuri bácsival dolgozatot írtunk szövettanból. Az öreg megszámozott minket, 
majd föltette az első kérdéseit: egyet a páratlan, egyet a páros számmal 
rendelkezőknek. A válaszadásra néhány másodpercünk volt. 

Néger barátunk, Yacuba már a kérdés előtt megakadt: mi az a páros, meg 
páratlan?? Gyuri bácsi odament, és türelmesen elmagyarázta a számok alapvető 
tulajdonságait, de sajnos az első kérdésre adott idő letelt. Jött a következő 
kérdéspár: egy a párosaknak, egy a páratlanoknak. Szegény Yaksi ismét nem jutott 
túl a páros és páratlan számok mibenlétén. Gyuri bácsi együttérzöen már csak a fejét 
csóválta, és az óráját nézte, mikor telik le az idő. 

Yacuba vércukorszintje rohamosan emelkedett, majd a dolgozatírás csendjébe 
egy őserdei üvöltés hasított bele: Nim írtémü! Nim írtém! Verejtéktől nedves fejéből 
szemgolyói vadul villogtak. (Az értékelésnél Yacuba a legkisebb páratlan számot 
kapta.) 

Másodévben a Mikulás-bulit Éváéknál rendeztük. Egyik albérlő lány, aki nem 
volt csoporttársunk, lihegve csapta be a bejárati ajtót. 

- Azt hittem, sosem érek hazai Kopogást hallottam a hátam mögött, ós 
amikor hátranéztem, láttam, hogy egy feketebőrű sánta ember követi! Alig tudtam 
úgy becsukni az ajtót, hogy kint maradjon! 
Mire elmondta Mariann a rémséges történetet, csöngettek. Yacuba volt az. Jött a 
bulira. 

Ugyanezen a bulin Hódi Zsolti mattra itta magát. A ház előtt a fa mellett 
ápolgattuk, és próbáltuk rávenni a gyomortartalom kiürítésére. Ekkor megjelent B. 
Feri, és azt mondta: 

- Várjatok, én majd megmutatom, hogyan kell! 
És ebben a pillanatban a rókabőrt kiterítette a fa gyökerére. 

A Dongó és a légy 

Szorgalmasan nézegettük a szövettan metszeteket, miközben mindenki fél 
szemmel a teremben cikázó legyet figyelte. Egy ilyen "higiénés" intézményről lévén 
szó, mint az Anatómia-Kórbonctan-lgazságügy komplexum, az emberek különösen 
érzékenyek e szárnyas vektorokra. Dongó Lacit is felettébb izgatta a repüld 





csodabogár vitalitása, és azon elmélkedett, hogy vajon hogy lehetne derékba törni e 
teremtmény földi pályafutását. 

Váratlan szerencséjére a légy elérhető közelségbe került: szomszédjának, 
Hódi Zsoltnak a fején landolt, aki tőle szokatlan gonddal nézte metszetét. Laci nem 
tétovázott, és OB l-es vízilabdáshoz illően lecsapott a légyre, na meg szegény Hódi 
fejére. Az ütés következtében a mikroszkóp tubusai a szemüreg mélye felé nyomultak 
ugráló csillagokat festve Zsolti metszetére, aki az élmény hatására elkapta fejét a 
műszerről, majd legörnyedve, "szeme helyét" tenyerébe fogva jajgatott. Laci sajnálta 
barátját, csak az vigasztalta, hogy a legyet is sikerült elintéznie. 

Tanulság: Ha légy van a teremben, ne mikroszkopizálj! 

Fül-orr-gége szigorlaton. Tétel: a sinusitisek. 
PROF: Mikor fáj a sinusitis frontalis? 
M.G.: Délben. 

Onesmo kiselőadást tart az orvos-beteg kapcsolatról. Az orvos egyik fontos 
feladatát fejti ki. 

- Há á beteg szorong és idéges, ákkor meg kell nyújtáni. 

Biliczki Feri a terhesgondozásról: 
- Terhesgondozásra akkor megy a nő, ha terhes, vagy nem terhes, de az 

szeretne lenni, és ebben kell segíteni neki. 

Radiológia szigorlaton "rövid" várakozás után, negyed 12-kor megkezdtük a 
futamot. Molnár Gabi, miután túl volt a kezdeti nehézségeken, a 42 ismert 
röntgenképböl megkapta a 43-dikat, amit még nem láttunk ugyan, de nem volt 
felismerhetetlen. (Gyermekkori femur tumor.) A felvétel leírása után: 

PROF: Ki ez? Törpe vagy összetöpörödött öregember? 
M.G.: Gyermek, az epifízis fugák láttán - majd bizonytalanabbul -, és ez talán 

egy femur tumor. 
PROF: Akkor mondja, mi ez, tumor vagy ... vagy mákos tészta? Esetleg nem 

osteomyelitis? 
Miután a myelitis jellemzői is elhangzottak: 

PROF: (Bólogatva.) Na hát akkor mi ez? 
M.G.: Hát akkor osteomyelitisl 
PROF: Nem, ez egy tumor. 

Az urogenitálisból demóztunk (anatómiából) Poór tanársegéd úrnál, mikor 
Onesmo került sorra: 

- Beszéljen a testisröl! 
- Á golyók á zácskóbán vánnák. 

Egy ilyen Jolly Joker kezdés után hármasnál rosszabbat nem kaphatott. 





Anatómia kollokvium. Surányi Andi már túl a harmadik lépcsőn, a mikroszkóp 
előtt görnyedt. Jójárt Juli nyitott be ekkor, és Tóth Lajoshoz, a vizsgáztatóhoz 
fordult: 

- Kész a kávé, Tanár Úr! 
- Egy pillanat Julika, csak előbb kirúgom a kolleginát. 

Kutyaharapást szőrivel 

Zajlott a biológia gyakorlat péntek délután háromnegyed négykor. A 
Drosophila melanogaster - közönséges néven ecetmuslica - White, Stubble és Curly 
mutánsai békésen döngicséltek. Aponyi Ildi, a gyakvezérünk csak mondta, mondta a 
kísérlet menetét. a 

Ám ekkor nyílt az ajtó, és alattomos gumitalpain megjelent Molnár professzor 
úr. Felbolydult a csoport, hirtelen mindenki talált valami tennivalót. Hódi épp egy 
pipettára vetette rá magát. Odaadóan szívta, szívta... 

Lendülete csak akkor hagyott alább, mikor már a szájában érezte a fenolt (I). 
Ezt a tényt a körülötte állókkal is közölte, mire kisebb mozgolódás támadt. Egyesek 
már az új csoportvezető személyén gondolkodtak, de Ildi nem adta fel a reményt. 
Kétségbeesetten igyekezett megmenteni az életnek a mérgezettet A prof ezalatt 
földbe gyökerezett lábbal állt az ajtóban. 

Hódi azonban gyorsan feltalálta magát. Nyomban aziránt érdeklődött, hogy 
nem lenne-e kedvező hatású egy fél deci tömény alkohol. 

Április közepe. A belgyógyászat gyakorlat már fél órája tart, mikor Tamás 
lihegve beesik. Nagy elnézések közepette ülne be közénk, de Gruber Noémi leállítja: 

- Maga mit keres itt? - néz az "idegenre". 
- Én is ide járok - feleli mosolyogva Tamás. 

Csoportunkban óriási riadalmat okozott, mikor kiderült, hogy Bea 
hepatitiszes. Néhány hétig állandó témánk a betegség volt. Egyik alkalommal is erről 
társalogtak a fiúk egymás kőzött. Próbálták összeszedni a terjedés módjait. Váladék? 
Vér? Leginkább széklet. Erre valaki megjegyezte: 

- Akkor nem kell félnünk, srácok. A Bea minket le se szar! 

- István, maga azt állította, hogy látni vélt engem egy tanulóvezető autóban 
vezetni a múlt héten. Ebben tévedett. De én biztos, hogy magát láttam tegnap a 
Tisza-parton - meséli a gyakorlatvezető. 

- Engem? - kérdi István megdöbbenve. 
- Igen, egy növel, akinek hevesen udvarolt. 
- Csak egy nővel? - szólal meg B. Feri - Akkor az nem is István voltl 

Az előadásra járás csúcsát Zsurka Gábor tartja. A közel kétszáz fős 
évfolyamból egyedüli érdeklődőként jelent meg az egyik nukleáris medicina 
előadáson, melyet számára az intézet könyvtárában meg is tartottak. (Szívás.) 



\ \ 

Cipott tanár úr vicce vizsga előtt, feszültséglevezetés céljából: 
- Miért keres jobban egy szülész, mint egy szemész? 
- Hülye lesz valaki kikapartatni a szemét! 

Kardiológia gyakorlaton megbeszélés közben egy idős néni ment el mellettünk 
a folyosón. 

GYAKVEZ (Gruber Noémi): őt majd megmutatom nektek, mert nagyon 
érdekes és ritka, amit nála hallhattok. 

CSANÁDI: Galoppritmusa van. 
G.N.: (Elalélva a csodálkozástól.) Hát ezt honnan tudod? 
CS.: Látom a járásából. 



A csoport első menyasszonya. 

A csoport Manója 



Variációk Csanádira és telefonra 

Gruber Noémivel ülünk az orvosiban. (II. Belklinika, igazgató: prof. dr. 
Csanády Miklós) Cseng a telefon. Csanádi Pisti ült legközelebb. Felvette és beleszólt: 

- Tessék, Csanádi. 
A hívó fél zavartan elnézést kért a "professzor úrtól" és letette a kagylót. Nála már 
csak Noémi döbbent meg jobban. 

II. A helyszín: ugyanott. A telefon csörög, Csanádi Pisti felveszi. 
A hívó: 
- Itt Csanády. 
- Szintén - szól bele Pisti, majd átnyújtja a kagylót Noéminek A prof keres. 

Mi csak Noémi színeváltozásából következtettünk a telefonban hallottakra. 

Szemészet szigorlaton az első tétel szép és részletes előadása után Hammer 
Helga tanárnő a következő elmondására buzdítja H. Ferit. 

- Itt van a többi tétel - rakja a vizsgáztató elé a papírokat Feri - nem akarok 
ezekről alapszinten makogni. 

- Ezt hogy értsem? 
- Hogy visszaadom a tételeket. 
- És akkor most? 
- Most kimegyek, és majd máskor visszajövök. 

Az angol tanárnő szituációs feladatot ad. 
- Aki bérelni akarja a lakást, az mondja meg, hogy milyet szeretne! Kérdezze 

meg, hány szobás, van-e konyha, fürdőszoba és a többi! Sz. Zsuzsáé a lakás, B. Feri 
Pedig szeretne bérelni egyet. Kezdjétek! 

- Halló! - Feri. 
- Halló! It's 10-34-17 - Zsuzsa. 
- Sorry! It's wrong number. 

Szülészet gyakorlat keretében a magzati szívhangokat vizsgáljuk terheseken. 
- Ha jól vizsgáltok, akkor surranó hangot kell hallanotok -mondja a 

Gyakorlatvezető, miközben egy ikerterhest veszünk sorra. 
Erre Kákonyi Zoli: 

- Biztos csoszognak az ikrek. 

- Hogyan érzéstelenítjük az orrnyálkahártyát kokainnal? - kérdezi a 
ÖVakorlatvezető. 

- Hát ... fel kell szippantani - mondja B. Feri. 

Nőkről beszélgetünk, s K. Zoli megjegyzéseire Bogi így reagál: 
- Hát Zoli, tudod, olyanokat szoktak ám mondani, hogy éhes disznó makkal 

á|modik. 
- Na nem, makkal nem. Homokos az nem vagyok! 





Dr. Kraszkó Pál (a mindig jól öltözött prof) vidéki rezidenciáján, a deszki 
Pulmonológián történt az eset. A gyakorlati szigorlaton kis cédulákon húztuk ki a 
yizsgálandó betegek nevét. Bogi is eképpen cselekedett, ám mikor meglátta a neki 
jutott cetlit, elsápadt. 

- Mi történt? - kérdeztük riadtan. 
- Kraszkó Pált húztam - felelte - Most akkor hova menjek? 

Bőr gyakorlat kellős közepén váratlan látogatónk érkezett a professzor úr 
személyében. Az ajtóval szemben Kákonyi Zoli ült, köpenye a vállára vetve. 

PROF: Hogy áll magán az a hogyishívják? 
K.Z.: Elnézést kérek professzor úr, de szűk, és nem jött rám. 
PROF: Ha nem tudja rendesen hogyishívjákolni, akkor legjobb lenne, ha 

hogyishívják ... hazamenne! 

életem legrövidebb TOT előadása 

Zalányi professzor úr előadásait a Szülészeten tartotta. Négy barátommal, bő 
tb perces késéssel érkeztünk az előadásra. A terembe lépve üdvözöltük a profot, 
Majd megindultunk föl a lépcsőn a hátsó padok felé, mivel katalógusveszély miatt 
Már csak ott volt hely. 

TOT-ból a katalógust az előadás elején tartották, ezért felfelé haladva 
Megkérdeztük, hogy megvolt-e már. Mivel nem tartottak katalt, nem volt értelme 
hent maradnunk, ezért megállás nélkül keresztülmentünk az előadón, és a hátsó ajtón 
távoztunk. Én mentem a sor végén, így visszanézve láthattam a prof döbbent 
tekintetét, ahogy szó nélkül nézi, amint az öt kis elsős átgázol az előadásán. 

Az alábbi, életre szóló tanácsot a "finom kezű" Nacsai doktortól kaptuk 
traumatológián: 

- Attól, hogy egy beteg nyünnyögős, attól még el kell végezni a vizsgálatokat. 

Kórbonctanból a második félév vége előtt gyakorlatvezetőt váltottunk. Bozóki 
főorvos bemutatta az utódját, Sepp Robit a csoportnak, miközben csendesen 
t^Qjegyezte: 

- Vigyázni kell velük, mert ha unják a gyakorlatot, nemcsak a halál okát tudják 
e|tüntetni, hanem a hullát is. 

"Ne kövess el eröszakot önmagadon és tiszteld magadban az érzelem 
Mgadozásait, mert ez a te életed és természeted: náladnál bölcsebb valaki alkotta 
°ket. Ne bízd magadat teljesen sem ösztönödre, sem akaratodra: az ösztön szirén, az 
akarat zsarnok. Ne légy sem az indulataid és pillanatnyi benyomásaid, sem pedig 
valamely elvont és általános terv rabszolgája. Légy fogékony minden iránt, amit az 
é|et akár belülről, akár kívülről hoz neked, és fogadd szívesen azt, ami váratlan. De 
teremts egységet életedben, s illeszd bele a váratlant terved körvonalaiba. 
' ermészeted szellemedhez emelkedjen, szellemed pedig természeteddé váljon." 

Amiel 





7. csoport 

Dr. Szédítik Györgyi Bosnjak Gordana Szélinger Ágnes 

Kovács Attila 

v 

Jakab Krisztina 

É t i 
Jacek Michal KoLsut 

Tóth Gergely Ágnes Kovács Iván Deim Beáta 

Szabó Edgár 



7. csoport 1 

MOTTÓ: 
"Tunya naplopók, akik örökké csak 
dohányoznak, meg isznak, meg lézengenek... 
Fiatal legények, akik eleven emberek 
húsát szabdalják és metélik, és teszik 
csúffá vele a házunkat." 
(Ch. Dickens: A Pickwick Klub) 

Teljes létszámú csoportkép. 
(Ismeretlen szerző műve.) 

Külön köszönet a British Museum archívumának, hogy ezt a páratlan 
ritkaságot rendelkezésünkre bocsátotta. 



1 IN MEMÓRIÁM.. 

Az * 
r °ra már második perce, hogy makacsul csipogott. Tulajdonosának teste látszólag nem 
^ á l , belsejében azonban már lázas a készülődés. Reggeli váltásra érkező vörös vértestek 

Mentik ki éjszakás társaikat az érpályában hömpölygő alkoholból, rejtekhelyükről előmászó 
egsejtek számolgatják borzadva iszonyatos veszteségeiket, majd friss híján bontogatni 
ezdik az utolsó vízkonzerveket. A kar lassan megmozdul, majd a következő pillanatban az 

, a nyakonvágva, negyven centis repülés után végleg feladja. Áldozata azonban nem 
• a b a való, a folyamat már megfordíthatatlan, az eddig szív-tüdő készítménynek tekinthető 
^ g s húscsomót átjáija a TUDAT. Péntek reggel van, negyed kilenc. 

eg mindig nem mozdulok, szemem is csukva, de az agyam már lázasan kutat a tegnap 
^ s te elszakadt fllm utolsó kockái után. Tizre jöttek a haverok, valamit talán ünnepeltünk, 

lehet, hogy csak azt, hogy újra csütörtök van; éjfélre értünk át a klubba, ott aztán 
eszélgetés - tánc - pult, majd pult - tánc - pult, végül, hy Jól emlékszem, csak pult - pult -

£ ••• J a igen, volt ott valami csaj is, akivel, úgy rémlik együtt jöttük el, hogy 
Melegítésként sétáljunk egy sort az árkádok alatt. Szerintem, ha az első csóknál nem 
Mom rögtön becsukni a szemem, talán később leszek rosszul, mint az Orvosi Vegytani 
ezet. Persze mire egy perc múlva felegyenesedtem, se csók, se csaj, de ami zavaróbb, kép 

J h a n g sem... 
emlékezés szinte elemi erővel húzna vissza a semmibe, de tudom, hogy kilenctől biológia 

[~akorlat, és Pönyiné kettős szálú DNS-ből font korbáccsal vár rám. így háromnegyed óra 
va két hozzám hasonlóan üveges tekintetű és blokkolt agyú csoporttársammal ülünk a 

J - o s jellegű biológia gyakorlat egyik témájának a helyén, és váijuk a adjunktusnőt, 
e 8y nekünk is feltegye az adott kísérletre vonatkozó kérdését, amivel eldönti, készültünk-
' teert ha nem... Hát igen, ha nem, akkor úgy járunk, mint Edgár és Lajos, akik már 

r^pelőzködnek is, de olyan sokáig, hogy már arra is lehetőségük van, hogy a szintén 
)Vj1 Beának és Csillának ők nyissák ki előre a laborajtót. 
y Jö vünk. Még egy utolsó lehetőségként a középiskolás biológia anyagban próbálok 

tetm témánk -DNS izolálása, viszkozitásának és hyperkromicitásának mérése - után, 
"Mdhlába. Megkapjuk a kérdést: "Mivel szemben fotometráljuk a DNS oldatot?" Éled a 

feli u g y a n i s velünk szemben a tálcán feltűnően egymás mellett három üveg áll 
a Mozva. "Desztilált viz", olvassa le az első feliratát Péter, aki igy a következő percben már 
v Szaynára legkedvezőbb időpontú pótgyakorlatra hja be magát. Ötven százalék esélyem 
^ " "Fiziolófiás só." Nem nyert. Pista kicsit szánakozva néz ránk. Én arra gondolok, 
^ a'Mas lesz neki egyedül végigcsinálni a gyakorlatot. "Szacharóz oldat" - mondja oda 
SeCsit ügy, mint aki ebből él. Pónyiné feláll, elindul, majd két lépés után visszafordul. "Ez 
e Menjenek mind a hárman haza tanulni." Pista sem érti, kifelé indulunk, de én még SysZer visszanézek elárvult helyünkre, ami felett csak most olvasom el az ott elvégzendő 

> t r i f , 
° rlat cimét: "Elválasztási módszerek használata molekuláris biológiában. A 

ugálás." Magam elé nézek és csak az ágyamat látom. Arra sincs már erőm, hogy a tÖKk ® íviagam eie nezeK es csau az 
Meknek elmondjam: rossz helyen ültünk 

i m 
Akikért a harang szól(t). Péter és Pista. 





2' Latin órán irtózatosan nehéz mondatot fordit a csoport. A válogatás szelleme sokáig 
f i á b ó l közöttünk, végül Széptakácsné Edgárt jelöli ki a következő tőmondat megfejtesere: 

Publicae Populari Hungaricae opus est medicis bene praeparatis, qui in variis campis 
^ t a t i s publicae operantes offlcium suum magna cum dUigentia et recte faciant et populo 
Prosint." 
Edgár a rémülettől dekompenzálódik, ödémái a homlokán keresztül ürülnek. A tanárnő 

először lát Uyet: 
" Edgár, a mondat valóban nem a legkönnyebb. Melyik szó okozott problémát? 
' H a * . . . izé... mi az, hogy C U M ? 

Anatómia gyakorlatra J acek egy hét késéssel érkezik. KGST-piacon nagyban vásárolt 
^ l á s a i n a k egyikét nyújtja át. 

lagnosis: dermatitis. , , „ , . 
gyakorlatvezetőnk, Nógrádi Tóni, anatómust meghazudtoló szkepszissel fürkészi 
C^Porttársunkon a maradványtüneteket, majd megkérdi: 
~ Es hol volt ez a gyulladás? 

a * ••• Lengyelországban. 

egy made in Poland. Anamnézis felvétel közben Jacek egy intelligens kinézetű, 
é r ^ a r i a s z a i miatt rossz állapotban levő betegnek a következő célzott kérdést teszi fel 
'Él e n J a n c s ó s tájszólásban: 

^ k a hányszor kel föl hugyozni? 

a tu ! f ^ Benedek professzor urak augusztus végén tettek még néhány erőtlen kísérletet 
cSq 0 ,T lány és az emberiség megmentése érdekében, de terveik sorra halomba dőltek látva 
Az ü r U n k m a k a c s élniakarását. 
Oem ü a r c ° k t ó l veritékesen érkeztünk a harmadév elejére, ahol Édes István rávilágított a 

- 'üind arany ami fénylik" alapigazságra: 
Ogy S ' a Pacemekerek közül a DDD tipusút tartják az egyik legjobbnak, hiszen ez, mint a 
vála Í S m u t a t j a , mind a pitvart, mind a kamrát képes vezérelni és érzékelni, sőt, 
h(}^Zrriódja is kétféle. Tapasztalataim ezt annyiban támasztják alá, hogy a rövidítéssel -
d0e ~ kénytelen vagyok egyetérteni, bár szerintem a doesn't sense.doesn't pace and 

S t * t work at all szavak kezdőbetűiből származik. 

H ^ ° b ° n c t a n demonstráció. 
- , S z Andrea utolsó esélyként a zsirembólia okát kérdezi a demój egyét illetően már 

0 ) e m f s Edgártól. Az eddigi kérdésekre válaszként érkező makacs hallgatás most végre 
' Me ° r Ík' Edgár szeme felcsillan és igy válaszol: 

Vágatlan zsirdús étel. 

- Ágnes adjunktusnő gyógyszertan előadáson a digitális intoxicatio ismérveit vázolja: 
^nyen megjegyezhetitek, ha az "öt B"-re gondoltok: 
^geminia 

' block 



"S vár felajzott ijra gyors vadat." 



" bradycardia 
- bélmotilitási zavarok 
- bassza meg, már megint túladagoltam. 

8. Gyógyszertan gyakorlati szigorlat Írásban. , , . , « . „ „ w h v Utolsó feladat- -
A teremben ülő ötven vizsgázóból negyven már csak a puskajaban bizik. Utolso leiaaai. 
< d o n t e Z ^ ü S S S ^ t l c u n ^ l n j e c t i o b a n l Rövid töprengés után az amúgy sem 
klmondottfn v i s s Í o g o t t dr. Szedlák Györgyi feláll és hangosan megkerdezi a felügyelőt. 
' Hányampullát iijunk a Furosemidből? 
A kitörő röhögés okát csak délután értette meg. 

9" Fél évre csatlakozott csoportunkhoz dr. Fehér Ákos praeadjunktus úr, de nem csinált 
csak egy gyereket. Hiába: "Nem adhatok mást, csak mi lenyegem. 

A retrobulbáris folyamatok műtéti technikáját hosszasan gyakorlatvezetőnk, 
{^dóká jának végén körbetekint, kérdéseket varva. 

^kezik is az első sziporka Csabitói: . e c „ 
* Ugyi..., elnézést.... doktornő, a szemet a műtét végén hogy teszik vissza? 

l l - Ági és Csanádi Pista (a 6. csoport és egyetemünk egyik alapító tagja) a szemészet 
> X e l ő S ^ ^ s z t o T t , affectiv pszichotikus éjszakán nem fogadvan el a tudomány es 
kePességeik határait, kidolgozták a szemészeti pótteteleket: 

+ Szemet szemért, fogat fogért. 
+ vakok közt félszemű a király. 

. . + Szemesnek áll a világ. 
Me*tökérdés: 
p Vak tyúk is talál szemet. 

0v°máxiya : 
Vak szemész is talál tyúkot. 

p Betegfelvétel során: 
- 4 belebonyolódva 

leleij. 
Á háztáji orvosomhoz. 

I3- Nlghtmare. 

fetíSSSmert ott felejtettem — 
S S h W e U T e S S t t az előadás, az ajtót becsukták. En rohantam az ajtó fele, de 
^ nem akartak kiengedni. 

0 e r Qh sor az ismeretek Jobb elsajátítása érdekében.) hozzákezdenénk alig 
gyakorlatvezetőnk felhívja figyelmünket az alapos kezmosasra, mielőtt hozzakezdenenK ai g 

ehány hónapos betegünk vizsgálatához. 



Csabi, aki jól ismert széleskörű érdeklődéséről, odasompolyog a gyakorlatvezetőnkhöz e< 

megkérdezi: 
- Ne haragudj, ez a kézmosás preventív célokat szolgál? 
A mi válaszunk: - Nem, terápiásat. 



8. csoport 

• • • « • 

Tanács Gábor Zajac Tamara Sarata Pawel 

Trawinska Malgorzata  S x a b&  A n d r e a  C s i U a  

Horváth Győző Tüske Tamás 



"VÁN D É J GLÖB" 

Nemzetközi földkörüli vitorlásverseny 

A benevezés díjtalan A beérkezés bizonytalan 

Csoportunk a legvegyesebb nemzetközi gárdát állította ki a rajtnál. A lengyel, 
jugoszláv és természetesen magyar indulók mellett még Szudánból is 
jelentkezett egy versenyző, a nagy megmérettetésre. 
Tizenöten jutottunk túl a selejtezőkön, és vártuk a rajtpisztoly dörrenését. A 
mezőny 88 szeptemberében vágott neki a távnak. 

A kezdő felállás így nézett ki: 

Bekri (SUD) 
Horváth Győző (HUN) 
Kiss Csaba (YUG) 
Kovács Zoltán (HUN) 
Lengyel Gábor (HUN) 
Molnár Csaba (HUN) 
Móricz Henriette (HUN) 
Polyák Lili (YUG) 

Sajti Edit (HUN) 
Szabó Andrea Csilla (HUN) 
Tanács Gábor (HUN) 
Trawinska Malgorzata (POL) 
Tüske Tamás (HUN) 
Zajac Tamara (POL) 
Zowczak Maciej (POL) 

Rajtkép még a szárazföldön 
(de félig már a vízben) 

Már az első félév végén csökkent a létszám. Bekri elveszett a képletek 
tengerében. Másodév elején két régi hajós csatlakozott kis gárdánkhoz. Markó 
(HUN) és Hajni (YUG). Ők még a 87-es mezőnnyel indultak. Sajnos nem sokáig 
erősítettek bennünket. Fél illetve két év után feladni kényszerültek a versenyt, 
akárcsak Lili. így tovább gyengült a jugoszláv különítmény. Tapasztalt hajósok 
szerint a "ván déj glób" egyik legnehezebb állomása az Anatómia szigorlat 
fedőnevű örvény, amelynek szívó (szívató?) erejével csak a híres-neves Maistrom 
ér fel. Szinte hihetetlen, de itt áldozatok nélkül verekedtük át magunkat. Ennek 
az akadálynak azért maradt nyoma. Gábor itt szokott rá egy idegnyugtatóra, 
mely Malboro néven kerül forgalomba. Macsek pedig úgy döntött, hogy hazai 
pályán folytatja a versenyt. 



Harmadév elején a team aranykezű (több kémcső, büretta, pipetta és egy doboz 
metszet semmisült meg segítségével) fedélzetmestere, Zoli a nyílt tengeren egy 
busszal ütközött. A busz totálkáros lett, Zoli fél évig heverészett, utána folytatta 
az utat sajnos már nem velünk. 
Harmadév végén, féltávnál, mielőtt csendesebb vizekre eveztünk volna még egy 
iszonyú megpróbáltatáson kellett keresztülesnünk: a kórbonctan, kórélettan, 
mikrobiológia Bermuda háromszögén. Ennek súlyát csak az értheti, aki hallott 
már valamit a középkori háborúk, el.... és járványok együttes pusztító hatásáról. 
Érthető tehát, hogy M. Csabi a házasságban keresett gyógyírt (Ha-ha-ha) a 
sebeire. Egy évvel később Heni is ezt a menekülési módot választotta. Ők nem 
szakadtak el egymástól. Most a SOTE színeiben, egy hajóban evezgetnek a cél 
felé. L. Gábor képtelen volt együtt hajózni a csapattal (vagy fordítva), Kiss Csabit 
Pedig a szíve vitte el másik csoportba. 
A negyedév langyos, kellemes hajózgatással telt, talán csak a radiológia vizsga 
jeges fuvallata borzolta a vizeket és a kedélyeket, valamint a Gyógyszertan nevű 
hurrikán lökései nehezítették a hajózást. 
Ebben az évben tovább erősödött a lengyel befolyás is a csapatunkban. Megjött 
Pável a (vízi) sikirály. Viszont elment Edit a "kötelék" lelkianyja, aki Cook 
kapitány hazájában gyűjti az erőt a további útra. 
Mostanra, ötödévre, annyi viszontagság után, úgy néz ki, hogy mi heten, talán 
együtt látjuk meg a célt. Sajnos azt nem állíthatjuk, hogy biztos révbe is érünk, 
de az elmúlt évek küzdelmei, örömei talán adnak annyi rutint és erőt, hogy ne 
ez legyen. 

rr-



Hát ezt csak tudja. 

A legénység: 

GyőzS: A kalapos úr (kiemelés: Szekeres Lenke) fő hajós, de érthetetlen oknál 
fogva teljesen abszcinens. Ez a kis hiba (amely remélhetőleg nem inverzibilis 
folyamat nála), azonban nem akadályozza meg őt abban, hogy vidáman, kissé 
"görbe tükörből" nézze a világot. 
Aki látta őt valaha is kócosan, az jutalom ellenébenjelentkezzen nálunk. 
A képen látható denevérember figura megtévesztő. O a földön jár. 

Andi: Flottaparancsnok. Biztos kézzel vezette kis csoportunkat éveken 
keresztül. Nélküle minden nehezebben sőt volt rá példa, hogy egyáltalán nem 
ment. Sajnos, ahogy haladtunk az időben, úgy szaporodtak az elfoglaltságai. 
Újabban egy laborban tengeti életét. 
ő lett a rohanó ember. Már szinte időpontot kell kérni tőle egy beszélgetésre. 
Valahol az út során kiérdemelte az erdők-mezők királynője megtisztelő címet, 
valamint az első számú és egyetlen varró fenomén megszólítást. A képen éppen 
pad-ananát ad elő, mivel a goganak is avatott mestere. 



Néhány pillanatkép 





Gábor: A láthatatlan ember. Szekeres tanárnő szerint a csoport legjobbképűbb 
fiúja. (A kép magáért beszél.) Egyetlen dohányosként keseríti a sporttársai 
életét. (A Malboro cég igazán sponzorálhatná reklámhordozó tevékenységét.) 
Könyvmoly (sajnos nem tankönyv az. amit rágcsálni szokott). 
Kiteijedt kapcsolatot tart fenn a külvilággal (alvilággal) is. Poénjai sokszor 
színesítették a verseny sivár pillanatait. Ráadásul futball örült. Ez felveti az 
obligát kérdést, ha valaki ennyire szeret focizni, az miért nem tanul meg. 

Tam&a: A csoport lelki atyja. Ha valaki bármikor egy beszélgetésre vágyott és 
nem csak részvétlenül hallgató fülekre, őt mindig megtalálta. Igaz, hogy itt 
állítólag orvosnak tanul, mégis az irodalom és a keleti vonásokkal rendelkező 
női arcélek tanulmányozása terén ért el elévülhetetlen érdemeket. 
Megjelenési formái: szakállasan, bajusszal szemüvegben, simára borotválva 
bajusz és szemüveg nélkül, valamint ezek kombinációja. A képen éppen kiadja 
az irányt: "kelet arra van!" 

Pével: Ejtőernyővel érkezett a flottához, egyenesen Amerikából. Síőrült. Bár az 
őrületeihez a fajtája nem magyarázza a fokhagyma iránti érthetetlen, szinte 
beteges vágyát. Rajta jött ki legjobban a foglalkozási ártalom. Talán nem volt 
olyan klinikai tárgy, ahol nem tudott éppen aktuális tüneteket produkálni 
magán. A kép tanúsága szerint végül csak sikerült bekönyörögnie magát egy 
klinikára. 

Tamara: Divatdiktátor. Ha valaki véletlenül lemaradt volna a divatban, elég volt 
egy pillantást vetnie Tamarára, és máris szeme előtt volt a párizsi divatházak 
legújabb kollekciója, mint a mellékelt kép mutatja. Fényképeivel sosem 
elégedett. 

Ooska: Az utazó. Ha éppen nem Szegeden volt, akkor Lengyelországban, 
Rómában, Eszéken, vagy valamelyik síparadicsomban lehetett rábukkanni. Itt 
éppen Picasso ölelő karjaiban találtunk rá. 
Ha a két lány találkozott, képtelenek voltak akár 2 másodpercig csöndben 
maradni. Folyt belőlük a szó, persze lengyelül. Az örökös csevegésnek csak egy 
magyarázatát találtuk. A lengyel nagyon gazdaságtalan nyelv lehet. 

Ösztöndíj kiegészítésre a csoportunk fordítást vállal a következő nyelvekből oda 
os vissza: 
angol német 
japán görög 

francia 
arab 

olasz lengyel 
eszperantó magyar 
olasz orosz 

spanyol 

Az út során néhány gyakorlatvezető mély nyomot hagyott 
a fiúkban: ...és a lányokban: 

Serfőzőné Tóth Adél (filozófia) 
Benedek György (élettan) 
Szabó Ágnes (szemészet) 
Szabó Ágnes (gyerekbei) 
Záborszky Annamária (neurológia) 
Farkas Edina (pszichiátria) 

Gecse Árpád (kórélettan) 
Kovács Géza (urológia) 
Vereczkei Attila (szülészet) 



Egy elhasznált őrvezető, Nógrádi Antal hagyta ránk e rövid irományt. 
Mottó: Noe qui multa, sed qui fruetuosa scit, sápit. 
Azaz: Mit mondhat egy elhasznált őrvezető az utolsó szó jogán? (főként, ha 
anatómus) 

Eddigi rövid életem során sosem gondoltam volna, hogy két év ilyen hosszú 
lehet. 
Visszatérve a katonaság (akkor még elvtársi) ölelő kötelékéből, csak a nyár vége 
állt rendelkezésre az évkezdés nehézségeire való felkészülésre. Lévén én is 
valaha a 7-8. csoport tagja, hát keblemre öleltem ezt a társaságot. így egy 
szeptemberi hétfő reggel - első találkozásunkkor, - egy frissítő angol gyakorlat 
után ti kivirulva a gólyatábor okozta borrózsákból betántorogtatok anatómia 
gyakorlatra. 
Zoli biztatólak rám mosolygott akkor is holt-koszos szódásüvege mögül, Gabi 
hebegett egy pár számomra akkor még érthetetlen mondatot és Győző 
kedélyesen hátbaveregetett. Majd mindenki elhelyezkedett oda - ahonnan két 
éven át aztán nem volt hajlandó tágítani - Kiss Csabi a tábla mellé, hogy tudja 
majd törölni azt a csoport szivacsával, Tanács Gabi és Tamás bebújtak a mosdó 
mögé a sarokba, Henriette, Edit és Andrea pedig kölcsönösen szórakoztatták 
egymást, ha én nem tudtam eléggé lekötni a figyelmüket (ilyen pedig 
nemegyszer akadt), a lengyel lányok pedig szorgalmasan Jegyeztek minden szót -
velem szemben. 
Mindjárt az első órán Tóth tanár úr látogatása után Zoli megkérdezte: Te, Anti, 
ez meg ki volt? fTóth tanár úr előzőleg öt percen keresztül magyarázta Ő kicsoda 
és mit csinál -111. fog csinálni a hallgatókkal.) 
Pár hét múlva felőrlődő idegrendszerem morzsáival már ki tudtam találni, 
Zolinak miért kell a szünetben feltétlen elmennie valahová, Gábor miért mindig 
az én gyakorlataimon álmos és ásítozik (ha nem éppen Zoli tette ezt ...) és miért 
hat Győző psychéjére kedvezőtlenül a Népsport őrsvezetői szintű elkobzása. 
Ennek ellenére egészen békésen megvoltunk egymással, sőt pár hetes 
távolléteim során még hiányérzetem is támadt - ha nem is Zoli koszos 
szemüvege után. Mi az, ami talán még soká összeköt bennünket, a tiszta 
érdeklődés és Jószándék, amit mindenkiben megtaláltam kivétel nélkül. Bízom 
abban hogy az a két év nem múlt el nyomtalanul - s nemeseik az én lelkemben 
hagyott nyomot... 

Néhány rövid, igaz történeteken alapuló stori mely utunk során esett meg. 

Anatómia: 
Lábdemó: Ideges hangulat uralkodott a csoporton. Még nem nagyon volt 

vizsgarutinunk. Van akin a halálfélelem Jelei tisztán kivehetők. A hőmérséklet 
100 C, a feszültség mérhetetlen. Tamás ül a vizsgáztató előtt, enyhén remegő 
kezében a formalinos izületdarabkával. A vizsgáztató teljesen érzéketlenül 
Tamás állapotára, rászólt: Ne rázza azt a csontot! 
Nem rázom - válaszolta Tomi elkeseredve, de ahol mi ültünk onnan úgy látszott 
mintha még hevesebbé vált volna a tremor. 

Anatómia demó: 
Török Ágota vizsgáztatja Gábort aki erre a demóra nem érkezett valami nagy 
tudással. 



Kérdés: Mondja el milyen képletek lépnek ki a foramen obturatoriumon! 
Gábor, hogy időt nyeljen: - Inkább megmutatnám ha lehet. 
- Természetesen. 
Hosszas turkálás , keresgélés után sem oszlik a homály. 
Agi kérdően néz rá. 
Erre Gábor bizonytalanul: - Inkább mégis mondanám. 

Anatómián az első demó előtt kikaptuk a végtagcsontokat, hogy jól meg tudjuk 
tanulni a rajtuk levő kismillió dimbet-dombot. Lengyel Gábor vitte őket haza. 
Kiss Csabi, aki mindig becsületesen felkészült a számonkérésekre, felütötte a 
telefonkönyvet és felhívta a számot, amit a Lengyel Gábor név után talált és 
beleszólt a kagylóba. 
- Szia Gabi, Csabi vagyok, megyek csontozni Jó? 
A vonal másik végén az illető vette a lapot. 

- Oké, gyere. 
Közben Győző is elindult "csontozni" és a lakótelepen összetalálkozott a már fél 
órája ott bolyongó Csabival. Ő ugyanis nem találta a címet, amit a 
telefonkönyvből kinézett. Szerencsére, ugyanis amikor megérkeztek Gáborhoz, ő 
határozottan állította, hogy nem beszélt Csabival. Az ő telefonjuk ugyanis 
Lengyel Zsolt néven van. 

Anatómia szigorlat: Győző második próbálkozása. 
A Regio cruralis posteriost kapta a boncteremben. 
- Melyik izom található itt? - kérdi Lajos. 
- M. gastrochemius med.et lat. és a m.solens - jött a határozott, gyors válasz. 
- Jó , jó, de hogy hívják ezeket együtt? 
Kínos csönd, dadogás. Lajos közben füstszűrőig szívja cigijét. Végül Győző 
határozottan rávágta: 
- Vádli. 
Ezután következett a harmadik (sikeres) kísérlet augusztus végén. 
Orvosi kémia: 
Gábor elmés megoldása demón. 

Kérdés: íij fel két reakcióegyenletet sav-bázis interakcióra. 
HC1 + NaOH > NaCl + H20 
de kellene még egy. Gábornak a kémia nem volt az erős oldala és szokás szerint 
erre a demóra sem tanult, de valami rémlett neki, mintha sok reakció 
Megfordítható lenne, így adva volt a második egyenlet. 
NaCl + H20 > HC1 + NaOH 
A gyakorlatvezetőnek csak ennyi megjegyzése volt: 

"" ha ez így van, akkor ne sózza meg a levest. 

Kollokvium, melynek főszereplője szintén Gábor. 
A tételeket számok Jelzik. Az éppen vizsgázó megkapja a számokhoz tartozó 
tételeket. így lehetőség volt arra, hogy mikor Gábor bejött tételeket húzni, 
kitudjuk keresni a jó tételekhez tartozó számokat. 
Somlai doktor kiment egy pillanatra, de előtte mondta Gábornak, hogy húzzon. 
Mi diktáltuk a jó számokat: 2, 7, 8... Gábor felfordította a tételek felét, de nem 
találta ezeket a számokat, és mikor Somlai visszatért és a felfordított számokra 
nézett, Gábor ártatlanul megkérdezte: Húzhatok már? 



"Az ölelés nem fáj." 



Biofizika 
Macsek nem haladt a gyakorlattal. 
Mikor a gyakorlatvezető megkérdezte, hogy hol tart, ő felháborodva mondta: -
KURWA MAC. Ez az izé nem megy be. 
Az izé egy sima kétfázisú csatlakozó volt, és amibe nem ment be, az egy 3 fázisú 
konnektor. 

Biológia 
RNS izolálás boíjú thymusból. 
Goska és Tamara egyszerűsítette a gyakorlatot - a thymust egyszerűen kidobták 
a kukába. Pechjükre Pónyi mama megtalálta, így folytatniuk kellett a roppant 
izgalmas feladatot, egy másik thymussal. A lengyel lányok nem adták fel eredeti 
elképzelésüket és két perc múlva a kérdéses szövetdarabot kicsempészték a WC-
re. Itt Pónyi mama már tehetetlen volt. 

Élettan 
Szigorlaton Goska apró nyelvbotlása: a hypothyreosisos törpe aránytalan, a 
hypophiser aranyos. 

Kórélettan 
Kádár Tibor Goskát faggatta. Ő kicsit nehezen válaszolt a pergő kérdésekre. A 
vizsgáztatónál elszakadt a húr. Nagy előadásba kezdett a külföldiekről és 
általában azokról, akik mindig csak a kettest célozzák meg és egyetlen céljuk, 
hogy a minimum szint fölé csússzanak. Kicsit rossz helyre irányozta a vádakat 
Ugyanis Goska csoportunk legszorgalmasabb tagja volt, és mindig ötösre 
vizsgázott. 

Tamarának nem sikerült eddig l-est kapnia. Kórélettan demón elhatározta, 
hogy bevet mindent. (Köztudott, hogy ebben az intézetben ezt elérni nem olyan 
nehéz.) Az eredmény nagyon biztatónak tűnt. Annamaria az első témára l-est 
adott neki. Erre, számára teljesen érthetetlen módón a csoport hangosan 
felröhögött. Tamara sugárzott a boldogságtól, de sajnos előre ivott a medve 
bőrére. Annamarinak kínzó lelkiismeretfurdalása támadt, hogy pont Ő adja az 
első egyest ennek a szerencsétlen lánynak. Mentőkérdés után Tamara 5-őst 
kapott és szomorúan távozott. Azóta sem sikerült elérnie célját. 
Gecse tanár úrról köztudott, hogy nem hagyja hidegen a szebbik nem. 
Gecse: Kollegina, mondjon egy bélre ható izgatószert. 
Tamara tanácstalanul körbenéz aztán kinyögi: inkibitorok. 
Tanár úr jelentőségteljesen felhúzza a szemét és végig 
"Izgatószerek, stimulánsok. Engem már stimulálni kell. 
Innen a téma ejtve is volt. A vizsga sikerült, ahogy Goskának is akivel 
Mélyreható beszélgetés történt a szenna növény hajfestékként történő 
használatáról. Ugyanakkor Győző, Tamás, és Gábor valamiért repültek. 

Mikrobiológia 
A köztudomásúan rendkívül izgalmas mikrobiológia gyakorlatot csoportunk 
Mindenféle trauma nélkül megúszta. 
Taktikánk: - Tamás, T. Gábor, Goska és Tamara szó A lányok 
szókincse fantasztikus mértékben megnőtt. 



- Andi és Győző szópókert játszott. 
- Heni és M. Csabi szívügyeiket beszélték meg. 
- L.Gábor és Zoli kölcsönösen szórakoztatták egymást. 
- K.Csabi, mint eminens diák, figyelt. 

Mindez egyáltalán nem zavarta Zsófit, a gyak. vezt,... Lelkesen magyarázott. 
Belgyógyászat 

Utolsó félév első belgyógyászat gyakorlatán Mohácsi doktor eligazítást tart: 
Akkor most megvizsgáljuk a betegeket a nem létező fonendoszkópunkkal -
fordult gúnyosan Győző felé, mire Ő vigyorogva előhúzta köpenye alól a 
nadrágszíjához fűzött fonendoszkópot. 

Heni anamnaesist veszt fel: 
- Van valami káros szenvedélye, például kakaó? 

Szintén anamnaesis, de már Győző: 
- Hány évesnek tetszik lenni? 
- Találja ki - mondja büszkén a beteg. 
- Nagyon Jól tartja magát... Fogalmam sincs, árulja ell 
- Találgasson! 
- 70 - mondja Győző a 80 évesnek kinéző betegnek. 
- 62 - válaszolja kissé lehangolódva a beteg. 

Betegek is tudtak meglepetéssel szolgálni. 
- Milyen gyógyszereket szed? 
- Nem emlékszem. Azt hiszem kínai gyógyszer. 
- ? 

- Á megvan. Ten - sio - min. 

40 év körüli Jól tájékozott úr mondja: Rám kapcsoltak egy szeimográfot és így 
leírták a rezgéseimet. (EKG-re gondolt) 

Anamnaesis: 
Tamás: 
- Hány évesnek tetszik lenni? 
- 67. 
- Szép kor. 
- Én többet szerettem volna. - (Falfehér arccal) 

Pacalozás Andinál 



Belgyógyászaton Mohácsi doktor bemutatja a teamet és megkérdezi: - Na, ki az a 
rezidens? 

Győző: Hm ? Valami maradék. 

Bőrgyógyászat: 
Szekeres Lenke docensnő közismerten határozott fellépésű és nem is 
önomkodásáról híres. Mégis meglepte a csoportot mikor a belépő ijedt arcú 40 
év körüli férfibetegtől, miután egy pillantást vetett rá azt kérdezte: Maga hol ült? 
A férfi érthetetlenül nézett rá és nagynehezen kinyögte: Kézit csókolom, sehol 
doktornő. 
Mint később Lenke néni elmondta, feltételezését arra alapozta, hogy a beteg 
uJjpercein tetoválás volt. Hát ennyit az anamnaesis irányításáról á la Szekeres 
Lenke. 
Szülészet: 
Bennalvásos gyakorlat. Éjjel 3 óra. Bitó dr. ront be a szobába. Zuhognak a 
kérdések az álmos és értetlen lányokra. 
* Mi ez? - kérdezi Edittől, miközben felmutat egy gézzel betekert fakanalat (amit 
egyébként tamponálásra használnak) 
" Kolposzkóp - válaszolja Edit rövid gondolkodás után. Bitó dr. elsápadva rohant 
ki. több kérdése nem volt. 

Fül- orr - gége: 
Gyakorlaton Andrea a gégét készüli vizsgálni tükörrel. Ahogy a 
gyakorlatvezetőtől látta, elkezdte melegíteni a gégetükröt a Bunzenégő 
lángjában, majd a csuklójához érintette megnézni nem túl meleg-e. Felordított. 

Neurológia: 
Pawel furcsa zsibbadást érzett a lábában, ezért elhatározta, hogy neurológia 
gyakorlaton megvizsgáltatja magát a gyakorlatvezetővel. 
Kb. tíz percet késett és mikor belépett, a tolókocsiban ülő beteg éppen ezt 
Mondta: Hát kérem szépen, az egész úgy kezdődött, hogy észrevettem, mintha 
egy kicsit zsibbadna a lábam. 

Gyakorlat. Agyidegek vizsgálata. 
Fawel az agyidegeket vizsgálja: Szépen halad egészen addig míg Szupera dr. egy 
spatulát nem nyom a kezébe, mondván, hogy vizsgálja meg a cornea és a 
garatreflexet. Pawel csodálkozva ránéz, majd bizonytalanul a beteg szeme felé 
lendül a spatulával. Az utolsó pillanatban fogtuk le a kezét. 

Urológia: 
Kovács doktor megjegyzése a komplex dolgok egyszerűsítéséről: A női psychéhez 
a leggyorsabb út a vaginán keresztül vezet. 

Andrológia gyakorlat: 
Kovács dortor finoman megjegyzi a fiúknak: 
" Az impotencia elkerülésének legjobb módja a rendszeres gyakorlás. Apropó. 
Hol van Gábor? 
Gsend. Valaki megszólal: - Éppen gyakorol. 



Tamás: Másodszori ejaculatio tartalmaz-e elegendő spermát a 
megtermékenyítéshez? 
Kovács dr.: Én már nem lennék ilyen nagyképű. 

Győző még a bukósisakot is megpróbálta felsegíteni versenyzőtársára (Nem 
sikerült). 



Ha időnk engedte, még gyakorlatra 
is bejártunk. 

Mégsem merültünk el a habokban 



Mikulás buli(k): 

I. év: Tamara, Lengyel Gábornak cotont ajándékozott. 
II. év: Most Gábor húzta Tamarát. 

Ajándék: Libress betét (maxi). 
III. év: A párosítás sokat nem változott. 

Goska átadta ajándékát L. Gábornak. 
Első kérdése ez volt: - Coton van benne? 

Lengyel lányok nem értették egy csapatbulin az álszerény szót. Magyarázatot 
egyszerűen megoldottuk: psendoszerény. Agyuk rögtön megvilágosodott. 

5. év végére a lengyelek mejdnem fölénybe kerültek így kénytelenek voltunk 
néhány elengedhetetlen szót megtanulni, de képességeinkből csak ennyire 
futotta: 
Idu sinsin - megyek pisilni 
Co? - mi? 
Tak - igen 
Nie - nem 
Jebac - kefélni 
Jebak - aki sokat jebacol 

Hogy miért csak ennyit sikerült elsajátítani? 
W szczebrzeszynie chrzaszez brzmi u frzcinie. 
[V scsebzsesinye hzsonscs bzsmi v tzscinye) 

Goska magyarázza Tamarának, hogy hol található a Fáklya mozi: A Petting 
(Pertu) bár mellett. 
Mikor pedig Tamara értetlenkedve kérdezi, hogy hol a Petting (?) bár, Goska 
rávágja: 
A fákju (Fáklya) mozi mellett! 
/Amikor még mindketten törték a magyart/ 

Kétérintő a csoporton belül. Egyik csapat: T. Gábor, L. Gábor. Másik: Győző és 
Tamás. Véres küzdelem folyik. A harc hevében T. Gábor kijelenti: "b.... meg, ha 
elveszítjük, megzabálok egy marék falevelet. A kijelentés csodát tesz az 
ellenféllel, képtelenek hibázni. 
A vége: Gábor, három röhögéstől fuldokló, de könyörtelen "Jóbarát" gyűrűjében 
savanyú arccal, de hősiesen teljesíti kötelességét. 

Már megint valami fontos, hivatalos ügyet kellett elintézni. Andi nem ért rá, 
ezért megkérte Gábort, intézze el helyette, aki gyorsan visszapasszolta a labdát a 
feladóhoz és Andi, mint 5 éven keresztül mindig, most is elvállalta a feladatot. 
Gábor mély átérzéssel súgta Győzőnek: Andi nélkül meghalnánk, baszd meg. 



A Szemészeti klinika gyulladt osztályának zsibongójában (idegklinikán dühöngő 
van) írtuk az évkönyvet. A lengyelek anyanyelvükön mesélik egymásnak - persze 
fennhangon a poénokat. Mikor Andi megkérte az egyik beteget, hogy készítsen 
egy fényképet a csoportról, Ő így egyezett bele: Mózsna, mózsna. 

Ennyien maradtunk. 



9. csoport 

Horváth Edit 

Dongó Ágnes 

Daczi Judit Getachew Muluken II. Csikós Csaba 
Bauer Zita 

Kiss János Boros Csaba Boskó Mónika 

Takács Károly Pintér Gábor pátfy J u d i t K a í a l i n 

Ilodoniczki László 
V / 

Csenki Marianna Dómján Zsolt 



9. csoport 

K szépek-szépe mi vagyunk... 

Dongó Ágnes Takács Károly Pintér Gábor Pálfy Judit Katalin 

Ilodoniczki László Csenki Marianna Dómján Zsolt 





fme kis csoportautónk, amely ringbe szállhatna nem egy professzor hasonló korú 
autójával: gondolunk itt Csillik professzor úr kivénhedt Mercedesere, Papp professzor 
úr nem kevésbé aggastyán Opeljára, illetve Ormos professzor úr kétkerekűjére. 
Pintér professzor úr Polski Fiatját csak Gábor fiára való tekintettel nem említjük 
(különben is jól jönne egy gyermekgyógyászat jeles szigorlat, ha már egyszer Gábort 
befogadtuk). 

A bogár paraméterei: 
Centrifuga segítségével, üledékből vett minta alapján (Prof Molnár kőrbenjárásával): 

-a mérés közben lányainkat a kocsiban felejtettük. 

autó adatai: lányok adatai: 
Színe: sárga sápadt 
Festéke: ütött-kopott ezerszínű 
Szaga: Forsyth saga 
Alakja: fej - tor - potroh 
Duda: tenyérrel nyomható tenyérrel fogható 
Hangja: muzsika repedtfazék 
Alvázszáma: ismeretlen 
Tömege: 100 kg/fő/die nem közreadható 
Űrtartalma: 1300 ccm feneketlen 
Végsebessége: 10Okm / h mérhetetlem (vizsga után) 
Teljesítménye: 40 LE rapszódikus 
Előnye: behozhatatlan 
Hátránya: behozható 

Színhiba - ahol ütközött: Szunyi-fejnyi, pörkkel fedett barna haematoma. 

A KOCSI ÜZEMELTETÉSE: 
a gázt nyomja: Csacsi 
a féket nyomja: Tádé 
aki kormányoz: Karcsi-nóma 
aki a jó nőket kinézi: Csiki 
aki a rossz nőket figyeli: Mulu 
aki a piros lámpást figyeli: Hodó 
aki a rendőröknek fizet: Pinyő 
aki mindezt összerendezi: Zsoci 

Csak egyszer hagyott cserben bennünket a kis sárga, az is cserbenhagyásos 
volt. Maiy-Loo esküvőjére igyekezve az a fránya AC-pumpa -dacolva etiles 
elszántságunkkal- megakadályozta, hogy odaéljünk a boldogító igenre (vagy 
nemre? Mindegy!). Mi ezek után jobban bízunk az újdonsült félj pumpájában. 

Tanáraink: 

-Akik mindent megtettek azért, hogy elkerüljük azt, ami végül mégsem kerülhettünk 
el 



A mindig kedves Király Kata, aki japános munkatempójával próbálkozott kis affinitású 
csoportunknál. 

A süni hajú Sarnyai Zoli, akinek amerikai útjával kapcsolatos kétségeit csoportunk kis 
tudásával végleg eloszlatta. 

A halál-nyugodt Haraszti Gábor, akinek fantáziáját egy hulla is jobban megindította, 
mint mi. 

Az egy híján Husz Sándor, akinek tudása még minket is lenyűgözött. 

A rekedt hangú Náray főorvos úr, akinek hangját egy n. recurrens érintett beteg is 
megirigyelhetné. 

A lezser Pávó Imre, aki csoportunk közös agytérfogatát egy jó nagy hipofísis 
adenómánál nem becsülte nagyobbra. 

A Wiskas macskáért rajongó Kahánné tanárnő, aki egy kis sütemény ellenében még 
magyarul is hajlandó volt velünk beszélgetni. 

Az elmés Elmer Magdolna, aki többek között azért van itt felsorolva, mert elengedett 
bennünket évkönyvet írni. 

-Takarodjatokl-

-Akik mindent megtettek azért, hogy ne kerüljük el azt, ami végül nem is kerültünk el 

Az állítólag unalmas előadások és azok fóliái. 

A sikereinktől sárga (nem icterusos) évfolyamtársak, akik logikátlan 
előadásjegyzetüket nem adták oda fénymásolni. 

Azok a GH-sok, akik magas ebédjegy áraikkal anyagilag lehetetlenné tették külföldi 
konferenciákon való részvételünket. 

A sztrájkoló SZKV-sok, akik a nyelvtanulástól vették el az időnket. 

A kollégista lányok, akik az ezek után megmaradt kevés energiánkat is 
megemésztették. 

-Akik mindent megtettek azért, hogy ne kerüljük el azt, amit ami be is következett: 

Ezen a helyen a VI. év nehézségeire való tekintettel személyeskedésbe nem 
bocsátkozunk. 

- Ml: 

Karcsi (Don Kispapa) 



Csoportunk hasfejlesztö Jack-je, aki az inpotencia ellen gyermeknemzéssel védekezik. 
Saját és mások poénjain elköltött folyamatos röhögésével teremti meg az alaphangot. 



Boros 
Nevével ellentétben sörös, ahhoz is 
leginkább Kiiont szed. 
Álomképe egy érett nő Bianchi 
kerékpáron. 

Tádé 
Boda professzor úr teniszpartnere 
gyermekgyógyászat előadások ideje 
alatt (ez az egyetlen kapcsolata a 
gyermekgyógyászattal). Az ő sörhasa 
nem kongenitális. Csoportunk 2. 
leglustább tagja. 

Hodó 
Kintlakásos kollégista, 
perverz fantáziájú 
nőgyógyászpalánta. A 
Juditok nagy szakértője. 
Csoportunk oszlopos 
viccmondója. 

Csiki 
Tóth Lajos egyetlen 
problémája. 
Nyelvtehetségére 
menyasszonya érzett rá. 
Az éjjeli történések vékony 
bőrén mindig leolvashatók. 
Csoportunk második 
ösztönlénye. 

Csak mint mindig: Enyhe mámor Ml . 
Zsoci 
"Az alázatos mintadiák, az Ormostudomány reménysége, aki hat éven keresztül egy 
jóízűt nem nevetett, csak járt-kelt-élt, még végleg be nem savanyodott." Első 
számú csoportszellem (irtó). 
Pinyö 
Csoportunk manage-man-je. Renault-ja is szimpatikus. Szemünkben ő a HÖK állandó 
elnöke. 

Mulu 
Sápadt arcú "dermatológus kolléga", akinek szállóigéje: 

"jobb ma egy melanóma, mint holnap egy skin-head". 
Mindenesetre ő citosztatikummal nem fog kezelni leukémiásokat. Csoportunk 5. 
fickója. 

Boskó 
A poénok állandó tárgya, amelyek az arcfestékéről csak úgy pattogtak lefelé. 
Mosolya nagyon sok disznóságunkat és katalógusunkat megoldott. 



Mary-Loo 
IBM kompatibilis, az első bolgár üdülés kiszolgáltatottja. 

Zitu 
Barátja iránti féltékenység 
hajtotta gyanakvó csoportunkba. 
Precíz jegyzetei meggyorsították 
beilleszkedését csoportunkba. 

Erösebb mámor 

Ági 
Az örök elégedetlen. Barátjával 
kapcsolatukban az erő dominál. 
A fiúk és a lányok közt ő volt az 
ütköző zóna. 

Juci 
Juci az, aki a "fiús" poénjainkat a 
legkevésbé tolerálta. A túrós 
brigedli feltalálója. 

Ditke 
Késve érkezett meg kis cso-
portunkhoz, de azóta a cso-
port jó barátja. 

í % V 
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Judit 
Krónikus előadásrajáró, 
állóképessége határtalan. 





ANATÓMIA 
Csoportunk első vizsgája. Bene 
Józsi ment be elsőnek. Nem sokkal 
utána kivágódik az ajtó. 
-Miért pont a leghülyébbet küldtétek 
be elsőnek? -üvölti Tóth tanár úr. 
(És akkor bement Csiki.) 

Csiki megkönnyebbülve jön ki az 
UV-ról és újságolja a többieknek: 
-Kettest kaptam, pedig higgyétek el 
mindent tudtam. 
-Ja, a könyvet is te írtad, ugye? -
szólalt meg egy hang a háta mögül. 
A hang egyébként Tóth tanár úré 
volt. 

Szigorlaton Csillik professzor úr 
kérdezi az éppen mikroszkópizáló 
Tádét: 
-Mit gondol, mekkora egy spermium 
mérete? 
Tádé mutató és középső ujját kb 5 
c m - r e köze l í t i e g y m á s h o z é s Egy-egy anat vizsga felér egy kiütéssel is 

elgondolkodik. 
-Na-na, akkora még nekem sincs! válaszolta a professzor, 

(bevalljuk, ez csak félig igaz) 

ÉLETTAN 
Szemináriumon vagyunk. Képzeljünk el két csoportot: az egyik mindig mapra kész 
tudású, a másik mi vagyunk. A hónapokon át ránk zúdúló kérdéstömegből csak 
egyre válaszoltunk: -Mit csinál a búvár, ha elfogy a levegője? -póbál az élettani 
változásokra rávilágítani Nóra, a gyakorlatvezetőnk. 
-Lesmárol egy halat, -adja meg Csiki a tudományos választ. 

A gyakorlati szigorlatot Obál tanár úr látogatja meg: 
-A reakció során milyen lett a vizelet, fiúk? 
-Obálos. -próbálnak bevágódni a srácok. 

BIOLÓGIA 
Mmolnár professzor úr látogatja a csoportunk gyakorlatát. 
Cyanakodva a levegőbe szagol és megkérdezi: 
-Ki csinálja a fenolos gyakorlatot? 
Emánule jelentkezik, hogy ő. 
-Kiöntötted a fenolt a lefolyóba? -kérdezi a professzor úr mérgesen. 
-Még nem. Most fogom. 
Fogta és kiöntötte. 



KÉMIA 
Zita az utolsó vizsgáján penget 
Penke professzor úrnál. A 
döcögő felelet után 
kegyelemkérdés: 
-Ha felírja a glükóz képletét 
kollegina, akkor megadom a 
hármast. 
Zita odamegy a táblához, 
kezébe veszi a krétát és 
gondolkozóan kinéz a nyitott 
ablakon: napsütés, nyár, 
szerelem, és már nem is tud 
koncentrálni. 
-Köszönöm, jó a kettes, 
válaszol, és már indul is 
csomagolni a bulgáriai útra. 

NÁRI GYAKORLAT 
Zsoci nézegeti a lázlapokat a belgyógyászaton. Észreveszi, hogy egy bácsika, 
leragadt egy pornóújság első oldalán: 
-Tetszik, Hangya bácsi? 
-Hát még mennyire! Te kit választanál fiam: egy takaros kis menyecskét, aki minden 
nap meleg vacsorával vár, vagy egy bögyös Macát, aki tudja a dolgát? 
-Hát tetszik tudni a mai AIDS-es világban... 
-Éjcaka a legjobb fiam! erősködik az öreg. 
Zsoci ezután átmegy egy másik kórterembe anamnézist felvenni: 
-Mitől ilyen viszeresek a lábai bácsi? 
-Tudod fiam a sok állva baszástól. 
Több kérdés nem volt. 

SZÜLŐSZOBA 
Juci siet a szülőszobára, hogy felmérje a helyzetet: hány vajúdó lett reggelre. 
Elrántja a függönyt és kérdezi a szülőágyon fekvő hölgyet: 
-Asszonyom, vannak fájásai? 

-Nekem? Nincsenek! -válaszolja az éjszakai fáradalmait éppen kipihenő szülésznő. 

UROLÓGIA 

Gábor késve érkezik gyakorlatra, próbálja kimenteni magát a gyakorlatvezetőnél, 
magát adja. 
-Kézit csókolom! Be kell, hogy valljam, késésem oka minden kétséget kizáróan az 
lehet, hogy mivel autómmal kisebb problémák merültek fel, gyalog kellett megtennem 
az utat a Rektori Hivataltól idáig. 
Andrológia gyakorlaton a gyakorlatvezető az impotencia lehetséges gyógymódjairól 
beszél: 
-A beültethető müpénisz ára kb 750.000, - Ft + ÁFA. Ez kb egy Opel Astra árával 
egyezik meg. 
-Bár az Astrával könnyebben elmész, -egészíti ki Karcsi a tanárt. 



BELGYÓGYÁSZAT 
Laci hiányzik belgyógyászat gyakorlatról. Pávó doktor kérdezi, hogy hol van. 
-A szülészeten TDK-zik. -próbálják kimenteni a többiek. 
-A szülészeten? Hát akkor inkább ne is jöjjön! 

BŐRGYÓGYÁSZAT 
A kővetkező eset etióp kollégánkkal történt meg, aki még professzorát is be tudja 
zavarni tört magyar kiejtésével: 
-írja le kolléga a beteg arcán lévő elváltozást! 
-Professzor úr, a beteg arcán pörkölt nyomait látom. 
És erre a herpeszes beteg zavartan megtörölte pörkkel fedett arcát. 

Zsoci szigorlata (3 halasztás után): 
1 • Receptúra = no problem (puskázás) 
2- Gyakorlati vizsga: 

Csoporttársunk a psoriasis leírásval kínlódik: 
-Az elváltozást babnyi méretőnek találtam. 
-Babnyi? -kérdezi Farkas adjunktus nő- Mégis milyen babnyi? 
"Fejtett babnyi. 
3> Elméleti vizsga Dobozy professzor úrnál. 
A professzor úr a felkészülési idő alatt lapozgatja az indexeket. Két eminens tanuló 
indexe után (nem csoporttársaink) kérdezi: 
-Kit fogok én ma kirúgni? 
Ekkor dobbant meg Zsoci szíve, akinek indexe abban a pillanatban nyílt ki. 
-Aha. Téged foglak kirúgni. -Majd tovább lapoz. 
-Te ilyen jő eredménnyel éretségiztél a kecskeméti Katonában? -csodálkozott. 
-Igen, akkor még szorgalmasan tanultam professzor úr. -nyalna Zsoci. 
-Most is fogsz! -folytatódik a kínos dialógus. -Egyébként nem én voltam véletlenül a 
Felvételi Bizottság elnöke nálad? 
-Nem 
-Jó, akkor nincs lelkiismeretfurdalásom. 

-bíztatja tovább az egyre idegesebb felelőt. 
Vizsga közben kérdezi a vizsgáztató: 
"Mond meg őszintén, láttál te már 
eQyáltalán ilyen betegséget? 
-Nem láttam még. -válaszol már-már 
feladva a harcot Zsoci. 
-Jól van akkor. Mert még én sem. 

FÜL-ORR-GÉGE 
Edit Tádé orrában turkál a spekulummal és 
Megkérdezi: 
"Jó így neked, Tádé? -óvatoskodik. 
"Nekem jó és neked milyem érzés? 
válaszol kéjelgő hangon a fiú, amire már 
az egész csoport felkapja a fejét. 





ISMERETLEN HELYSZÍN. ISMERETLEN SZEMÉLYEKKEL 
-Égy dógot nem említötté, égy cardinális betegségöt. Ami neköm is van -próbál 
segíteni a vizsgáztató. 
-Tüdőrák!? 
-Anyád picsájaa...! 

(Na jó ez az egy nem történt meg.) 

SZABADIDŐ 
Az első év nehéz vizsgaidőszakja után a nyári szünet első hetében a csoport néhány 
képviselője a bolgár tengerparton kezdi a vakációt. A barátságos bolgárok 
ismerkedni próbálnak a fiúkkal: 
-Cseki? (bolgárul:Csehek vagytok?) 
Csiki kérdez vissza - meglepődve: 
-Meéy síáym CSÍKI. - Aki nem restelli feltételezni, hogy őt a világon mindenki ismeri. 

Csak mint mindig: A szokásos diétás adag 





10. csoport 

Farkas Zsolt Berkecz Ildikó Kovács Imre Vastagh Ildikó 

Schneider Erzséber 

Szarvas Róbert 

Szántó Gergely Höhn József 

Radnai Andrea 
| m 

Gasclder Pálma 







"Rz idő vasfoga elrepült felettünh." 
/Rejtő J e n ő / 

Alapító tagok: 
Berkecz Ildikó 
Farkas Zsolt 
Hőhn József 
Katona Ferenc 
Kishonti Zoltán 
Kovács Imre 
Püspök Szilvia 
Schneider Erzsébet 
Szalma Gabriella 
Szántó Gergely 
Szarvas Róbert 
Vastagh Ildikó 
Tóth Tünde 
Abdallah Dakhlaoui 
Kim Chol Ho 

Átszállók: 
Bozó Andrea 
Nemesváiy Zoltán 
Emánuel 

Végső lista: 
Berkecz Ildikó 
Farkas Zsolt 
Hőhn József 
Gaschler Pálma 
Kovács Imre 
Radnai Andrea 
Schneider Erzsébet 
Szarvas Róbert 
Szántó Gergely 
Vastagh Ildikó 

The flrst person is: 
BERKECZ ILDIKÉ 

Akinek naivságánál csak szőkesége nagyobb. 
Mindenkiről tud jót gondolni, még a csoport 
állandóan rakoncátlankodó /főleg, amikor érzik 
a tavaszt és húzzák a ravaszt/ fiútagjairól is. 
Barátjának tartozunk köszönettel a hevenyészett 
karikatúrákért, bár igaz, hogy négyujjas 
barázdát találtunk nála, de hát olyan egy 
akadémikusnak is lehet, /további felvilágosítás 
László Aranka professzornönél/ 



The second person is: 
FARKAS ZSOLTIRA 

Aki elmondhatja magáról, hogy negyedév óta 5 a 
csoportvezető, de saját bevallása szerint is 
csupán csak erős felindulásból kiagyalt puszta 
nyereségvágyból. A fiúk nekik köszönhetik főleg 
/meg kicsit Gergelynek is/ , hogy 
szenvedélybeteggé váltak a kártya iránt. Neki 
van a legnagyobb esélye, hogy ő legyen a csoport 
első főorvosa, mert ő nem szokott 
szarozni/tökölni, és szépen tud haladni az árral 
/bár a bérrel is így tudna ösztöndíj osztáskor.../ 

The third person is: 
HŐHN JÓZSIKA 

"a köpönyegszaggató" 
A csoport legerősebb birkózója és 
legfaragatlanabb férfitagja. Ezenkívül ő a 
legtédékásabb is a csoportban. És amiért rózsa 
gyurl-emlékéremmel is kitüntetnék, az a 
termete. A csoportban, de lehet, hogy az egész 
évfolyamban ő a legalacsonyabb. 
TDK eredménye: I. első húszba 

II. első húszban + különdíj 

A csoport egyébként köszönetét fejezi ki Józsinak előadásjegyzeteinek a csoport 
és az évfolyam részére való közreadásáért. 

The fourth person is: 
GASCHLER PÁLMA 

Aki negyedév óta csoporttársunk. Ő csoportunk 
első asszonya, akiről Siva is példát vehetne 
időnként. Az első időkben nem nagyon lehetett 
mosolygásra bírni, de ma már belerázódott a 
rendszerbe, és szerves részét képezi /minden 
étkezés után/. 
Sajnos nagyon ritkán tud találkozni a féijével, 
lehet, 30 év múlva fordítva lesz. 
Imre mondása: "Már elvitték előttünk a Pálmát!" 
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The fifth person is: 
KOVÁCS IMIKE 

"az Apáthy legszebb és 
legszerényebb zsenije" 
"a Rambó-testű IQ-gép" 
"tegnap még beképzelt volt, 

ma már tökéletes" 
A csoport legjobb fényképarca és biliárdjátékosa. 
Az első három évben -saját bevallása szerint-
neki volt a legjobb Jegyzete, de azután más 
problémák iránt kezdett érdeklődni, és átengedte 
helyét Józsinak. Sőt, odáig süllyedt 
/egyetmünkön tanult meg ugyanis úszni, a 
vizsgán is csak 5 perc reanimáció után 
kegyelemből engedték át/ , hogy Józsitól béreljen 
jegyzetet. Egyébként kendőzik -nem tévesztendő 
össze e kendővel- ezért ha valaki találkozik vele, 
kéljük, szólítsa Imi-szannak. 

The sixth persona is.: 
RADNAI ANDIKA 
Akinek nyugodtan adhatnánk a Cyrano nevet, 
mert az orránál már csak a temperamentuma 
nagyobb. Az 1-14 éves korosztály percentil 
táblázatában az előkelő 3 percentiles helyet 
foglalja el. Az emberek nagy része MANÓ vagy 
MANCI néven ismeri, feltűnő ismertetőjele, hogy 
pici, vörös, és nem vagdossa földhöz a kalapját -
ebben különbözik a mérges gombától. 

Die siebte ist: 
SCHNEIDER ERZSIKE 
Csoportunk legkarakánabb hölgytagja, akit egy 
gyógyszerészhallgató /Sanyi/ próbál nemsokára 
megzabolázni, szerintünk nem sok sikerrel. Ha 
valamit az Erzsi fejébe vesz, akkor az 
valószínűleg úgy is fog történni, ahogy ő akarja, 
bár Pál Attila, Scultéty professzor úr és a 
Szekeres Lenke ellent tudott neki állni. 



J ó szervezőképességgel rendelkezik, példázza ezt 
az is, hogy egyik évkönyvíró-bulinkat egy 
sufniban tartottuk. 

The elghth person is: 
SZARVAS ROBIKA 

"a legesokoládébb -avagy 
amatőr 

fü rdetőmester" 
A legnagyobb, aki leginkább Gombóc Artúrhoz 
volt hasonlítható, mert mindegy volt neki, mi az, 
csak ne mozogjon és csokoládé íze legyen. Ma 
ugyanaz a helyzet, csak majdnem vegetáriánus + 
csokoládériáns. Fogyott ugyan, de még nem kell 
kétszeresen biztosítania a nadrágját, mint a jó 
öreg Kovács Kálmán professzor úrnak és az 
acetilénjének. Robi szépen megfontol mindent -
aztán biztosan a legrosszabb lapot rakja le a 
tarokkban. 
Neki is van előadásjegyzete, de a hieroglifák, 
amik fennmaradnak utána, ember kezébe nem 
valók. 

The ninth person is: 
SZÁNTÓ GERGELYKE 

"nősülés előtt legalább az óvodát 
kijárhatta volna..." 

Aki burokban született, csak sajnos nem vették 
észre, ezért kissé hipoxiás lett és befeketedett a 
haja. 
1 éves korára sikerült kiennie maga alól a 

pelenkát. Ő lesz az első apa a csoportban (azóta 
már van). Mi már előre sajnáljuk azt a gyereket, 
bár Orsi az utóbbi időben sokat javult. Gergő 
egyéként dysarthriás panaszokkal küzd. 
Csoportunk az első két évben még csak kb. 
minden harmadik szavát értette, akkor még 
egész normálisnak tartottuk. Amióta értjük 
minden szavát, azóta vannak változások. 
Egyébként a végletek embere, két szót ismer: 

- szenzációs 
- marha szar 

/az ő ötletei az első csoportba tartoznak/ 



Másodév után elhagyott egy időre bennünket, 
hogy elmenjen egy csak fiúk lakta táborba, de 
később visszakönyörögte magát közénk. 
Mindezek mellett csoportunk másik aktív TDK-
sa. 

The last persona is: 
VASTAGH ILDIKÉ 

"a tudás asszonya" 
"a hanyag' 

Aki beevezte magát a csoport szívébe, azóta is 
anginás panaszokkal küzdünk emiatt. 
Elmondhatja magáról, hogy a barátja képzett 
jogász - csak nehogy egyszer az ő perében ellene 
legyen. Sohasem volt elég felkészült, de mi 
mindig kikönyörögtük neki az ötöst - bár 2-3 
alkalommal a mi pénzünk sem segített. Egyszer 
éppen a Rektor úr mutatta meg neki, hogy mi az 
a Pax Romana. 
Ő az, aki már év elején elkezdett aggódni a 
második félév végén levő demó miatt, és nem 
mertünk olyankor hozzászólni, hát még nyúlni, 
nehogy oplsztotónusa legyen, mint a 
sztrichnines békának. 
Egyébként ő a 'Több tudós egy csárdában" nevű 
szervezet legelőkelőbb személyisége. 



K játék 
A csoport férfi tagjainak /már aki úgy érzi/ egyik, ha nem legfontosabb 
elfoglaltsága volt a JÁTÉK, amelynek neve a TAROKK. Ez kb. olyan mint a 
legjobb porok, igen nagy pszichés dependenciát okoz, sőt chronikus hiánya 
esetén jelentkeztek néhány játékoson somatikus dependenciára utaló tünetek is 
/lásd Knoll 196. old./. 
Az évkönyv szövegének leadásáig kb. 1500 partit játszott a csoport helytől 
független vehemenciával. 
Az általunk birtokba vett területek: 
- szülőszoba - anyagóc, mely sajnos 3 nap múlva kifakadt 
- Gyermekklinika, - SZOTE Robuija, 
- Fül-orr-gége Klinika vizsgálója, - Bőrgyógyászati Klinika, 
- Szemklinika, - I. Belgyógyászati Klinika, 
- Zsolték albérlete, - Józsiéknál otthon, 
- törzshely: Oktatási Épület 

Ezenkivül mindenütt tudtunk Játszani akár földön, vizén, levegőben, bár igaz, 
hogy az utóbbi kettőt még nem próbáltuk. 
A leghosszabb parti délután 5 órától reggel fél hatig tartott, kb. másfél órás 
vacsoraszünettel megszakítva. Ez alatt az idő alatt megközelítőleg 120 játékot 
játszottunk, ez alatt volt 6 db 21-fogás, 28 tarokkszám bejelentés, a négy-
királyokról, duplákról, Pagát-ultikról, trullokról, Volátokról nem is beszélve. 
Egyszer urológia gyakorlaton egy fiatal orvos osztott ki beteget vizsgálni és 3 fiú 
maradt együtt, meg a gyakorlatvezető. Felvetettük, hogy ennyien akár 
tarokkozhatnánk is, mire a gyakvez felvidámokva: 
- Van kártya? 

ANATÓMIA 
A terhesség legbiztosabb jele a szülés." 

" A vese babalakú - vagy a bab vese-alakú." 
/Csillik Bertalan/ 

Vizsgán: 
Lajos: No, kolléga, rajzoljon le egy zsirsejtet! 
Józsi: 

Lajos: /lila fejjel/ Kifelé!!! 

Lajos: Mondjon egy külső nyelvizmot! 
Zsolt: M.glossomandibularis. 
Lajos: /fejéhez kapva/ Atyaúristen! 

Gyakorlaton az idegrendszerről beszéltünk: 
Király Kata: Mondjatok egy gátat! 
Zsolt: Női g á t -

Gergő és Robi álma szövettan gyakorlaton: 



A biológiáról szerzett üres tárgylemezekkel teli tékát Tóth Lajos tanár úr szeme 
láttára a falhoz vágni, "Elegem van" felkiáltással, majd közölni, hogy csak 
vicceltünk... 

Manó a professzornál szigorlatozik. A tétel a női gát. Manó tudomása szerint 
már minden fellelhető sphinctert elmondott, de a prof még mindig várakozóan 
néz rá. Manó kétségbeesetten gondolkozik, majd kivágja magát: 
- M. sphincter vaginae! 
- Ezt ezért ne reklámozza... 

A mikroszkópban a vagina metszete. 
Poór: Mit lát a mikroszkópban? 
Zsolt: Többrétegű elszarusodó laphám, a hámban 
Vater-Pachini féle tapintóidegvégződések! 

Végül mottónak: 

"Miért n e m m e n n e k h a z a , m a g u k n a k i s j o b b , m e g n e k ü n k i s ! " 
/Tóth Lajos vizsga előtt/ 

BIOFIZIKA 
Ringler tanár úrtól hallottuk: 

" Az a hallgató, aki jól vezeti az áramot, még nem 
biztos, hogy jó fizikus." 

" Kávét adtak a kecskéknek, persze, hogy egész éjjel 
mekegtek." 

" Ha az eredmények nagyon szórnak, akkor vagy 
felfedeztek valamit, vagy az egész nem ér egy kalap 
szamócát sem." 

KÉMIA 
OH 

Előadáson: / / 
- Felrajzolok egy karbonsavat: — R C 

W 
OH 

- 0 = C = 0 - e z a C0 2 , alá is irom, mert lehet, hogy nem hiszik el nekem. 

"Ezt ne tessék elfelejteni, bár még nem lehet elfelejteni, mert még nem is 
beszéltem róla." 
/Kovács Kálmán/ 

TOT 
Zalányi prof: A középkorban még ösztönös volt a 

gyógyitás. Sok tapasztalat az állatoktól jött. 



ANGOL 
Kahán tanárnő szobájában éppen egy érdekfeszítő nyelvtani problémát 
feszegetünk, miközben mellettünk forr a kávé. Mikor felforrt, Erzsi előzékenyen 
megkérdi, a rezsóra mutatva: 
- Kihúzzam, tanárnő? 
- Áh, elég, ha zárójelbe teszedl 

Józsi: Belőlük lettek az állatorvosok... 

FILOZÓFIA 
Fejtegetés az én-tudatról: 
Berkecz Ildi: A macskának nincs, mert ha meglátja a 

farkát, elkezd vele játszani. 
Józsi: Miért, én is el tudok játszani magammal! J a , nem 

úgy gondoltam! 
Csejteiné: Ha valaki fegyvert fog a kezébe, az vagy 

potenciális gyilkos, vagy potenciális áldozat. 
Józsi: Ha valaki indexet visz a kezében, az vagy 

megbukott, vagy ő a csoportvezető. 

FOGÁSZAT 
Vizsga előtt mindenki lázasan próbálja összegezni a tanultakat. Erzsi elsápadva 
hallgatja a többieket, majd megkérdi: 
" Ez melyik tételben volt benne? 
- A 40.-ben. 
- Atyaúristen, a tételsornak két oldala volt? 

BELGYÓGYÁSZAT 
Az ulcust leggyakrabban a kórboncnok diagnosztizálja." 

/Varró/ 
Ha a belgyógyász csődöt mond, akkor jön a sebész." 

/lásd fenn/ 
Régen vagánykodtunk a Digoxinnal, de ma már nem." 

/Csanády Miklós/ 

Imre: Gyógyszerérzékenységről nem tud? 
Beteg: Nem. 
Józsi: /orra alatt/ Na, majd teszünk róla... 

Ildi: Van még valami más panasza? 
Beteg: Háát, van egy kis prosztatám... 

Gyakvez: A trombocita-szám 20000 volt. 
Imre: Az most sok vagy kevés? 

Ildi a propedeutikát a barátján gyakorolja. A fizikális vizsgálat során a 
következők derültek ki: - hepatomegalia 

- agenesia cordis 

Oczella: Mennyire ismeritek az EKG-t? 
Zsolt: Hát, az EEG-től meg tudom különböztetni.. 



KÓRBONCTAN 
"Hamar-torna ritkán Jó." / a la Robi/ 

KÓRÉLETTAN 
Előadáson a hagyományos fogamzásgátlásról volt szó, 
- Például ilyen a C-fllm. "Na, erre lehet exponálni!" 

/Telegdy/ 

ETIKA 
Julesz prof előadás közben fel-alá járkál a teremben. Gergő középen ülve nézi-
nézi, majd fejéhez kap és felkiált: 
- Elnézést, professzor úr, szédülök! - és kiül a szélére. 

SEBÉSZET 
"A műtét nem más, mint egy gyógyitó célzattal elkövetett súlyos testi sértés." 

/Láng Imre/ 

"A traumát szenvedett beteg számára legfontosabb az időben ellátott sérülés. 
Sütő András is azért vakult meg, mert időben csak a Vatra Romanesca ütlegeit 
kapta." 

/Sándor László/ 

Sándor tamár úr a nyilt törésekről tart előadást: 
- Na, ezt úgy lehet megkapni, ha a delikvens Kawasakival belehajt a 
trágyaszállitóba." 
"Ha nagy leszek, sebész leszek, és úgy megvágom a beteget, hogy menten 
meggyógyul." 
"A sebészt három dologról nem lehet leszoktatni: 

1. pénzt fogadjon el a betegtől 
2. csapba vizeljen 
3. meg ne kuppantsa / ! / a nővéreket" 

"A sebész a beteg halálát megvető bátorsággal veti bele magát a műtétbe." 
/szösszenetek kedvenc gyakvezetőnk, 

Karesz tolmácsolásában/ 

Gyakorlaton: 
- Neked volt már vénabiztositásod? 
- Nem, nekem Gábriel van. 

- Na, milyen a törött kezű nemzetiségi? 
- ? ? ? 

- Hát, gipsy! 

- Hogy különíted el a vágott és a metszett sebet? - ? ? ? 

- Hát mit csinálsz a szalámival? 
- Szeletelem... 



RADIOLÓGIA 
Imre az RTG-képet fordítva tette fel. 
Vizsgáztató: Hogy kerül a coecum a baloldalra? 
Imre: A betegnek valószínűleg situs inversusa van. 
Fiúk elkéstek a gyakorlatról, és az első szembejövőtől kérdezték meg, hogy hol 
csoport. 
- Ki a gyakorlatvezetőtők? 
- Józsi: Tombácz? 
- Imre: Zöllei? 
- Robi: Tombácz-Zöllei??? 

"Bátor Jó Bözsi vizsga előtt im elindult vala, 
nem féltette életét bátor Jó Bözsi. 
Szállította vala indexeinket az kies titkárságra. 
Bátran szóla vala: 
- Ez kies síkságon Kocsis adjunktusnő benn vala-e vala? 
" Az ármányok földjén csak az mehet át vala, 
aki három kérdésemre megválaszola. 
Az első pediglen ez vala: 
Na, tudja, ki tartotta ma az előadást? vala? 

Bátor jó Bözsi se hót, se eleven nem vala, de bátran válaszola: vala: 
" Nem. 
- Hát én biza vala! (majdan füléből is gőz távoza) 
Ekkor Jó csatlósa - szánván jó Bözsit, kit erősen megsajnála - imigyen szóla: 
" Azért alá tetszik imi az ő indexét is, vagy csak a többiekét? 

/Ballada a bátor jó Bözsi bújdoklásáról, 
és megcsúfolásáról/ 

/II. ének - Gyaloggalopp után szabadon/ 

PULMONOLÓGIA 
Legkedvesebb emlékünk a deszki Vörös Szegfű cukrászda somlói galuskája - 2 
Ft. / anno/ 

NUKLEÁRIS MEDICINA 
A csoportból senki sem tudott felvilágositást adni eme tantárgy mibenlétéről. 

BŐRGYÓGYÁSZAT 
Előadáson hallottuk: 
" Kérem asszonyom, ez syphilis. 
- É s doktor úr, kaphattam én ezt a WC-n? 
- Igen, asszonyom, de ott azért kényelmetlen lehet. 

- Tudvalevő, hogy az Ancylostoma brasiliensis nem hagyja el a bőrt, hanem 
subcutan rétegben kúszik, és csikót húz maga után. 
Józsi : Ha betanítjuk, lehet vele tetoválni is! 



Robink agyalmánya Farkas Beatrix gyakorlatvezetőnkről: 
- Endotrix 
- Ectotrix 
- Beatrix 

NEUROLÓGIA 
Józsi: Ugye, milyen szép vagyok? 
Kriszta: /gyakvez/ Nekem 185 cm felett kezdődnek a 

férfiak... 

Imrének nem sikerült kiváltania a reflexeket, erre kijelentette, hogy nem Jó a 
kalapács. Kriszta is megkalapálja a beteget, mire 
a beteg: - A doktornő kalapácsa sokkal jobb! 
Kriszta: Akkor a te készülékedben van a hiba! 

PSZICHIÁTRIA 
Szilárd prof: 

"Hála Istennek, a beteg nem tudja, hogy az orvos laude 
vagy rite." 

Gyakvezető: Tudjátok miért rázta meg Krisztus a vargát? - ? ? ? 

- Mert nem volt leföldelve. 

Boncz adjunktus úr be akaija kapcsolni az elektrosokk-
gépet, de nem sikerül neki, mivel nem volt bedugva a konnektorba. 
Erre a rá jellemző lazaságával megszólal: 
- Az áram én vagyok - mondta a XIV. pszichiáter. 

SZÜLÉSZET 
Gergő a szülőszobára friss, forralatlan házitejet hoz be. 
- Kóstoljátok meg! 
Látva, hogy a többiek fanyalognak, még hozzáteszi: 
- Biztos nem TBC-s! 

Pál Attila: Mik ezek? - mutat a piacentára 
Zsolt: Cotiledók. 
Pál: Hány darab van normálisan? 
Zsolt: úgy 30-40. 
Pál: Hát ti mindent tudtok! 
Gergő: Ml vagyunk ám a legokosabb csoport! 
Majd amikor az adjunktus elment, megkérdezte: 
- Fiúk, mi is az a cotiledo? 

Pál Attila a vizsgán a N20-ra akaija rávezetni Pálmát, és felteszi az utolsó 
kérdést: 
- Mondja, féijnél van már? 
Mire Pálma: Tudom már! Kéjgáz! 



IDEGSEBÉSZET 
"Bal carotist nem könnyű Jobbkezesnek operálni, nem viccelek, tessék egyszer 
megpróbálni." 

/Bodosi/professzor/ 

"Az a probléma, hogy az érsebészek a carotist is olyan érnek tekintik, mint az 
összes többit, pedig az egyiknek a végén egy láb, a másiknak meg az agy van." 

/Bodosi prof/ 

Előadáson: 
- Discushemia vegetatív tünete - fázik a beteg lába. 
/Borostás hang a hátsó sorból" Bőrben az igazsági 

FERTŐZŐ 
"A gonorrhoea egyesek szerint az utolsó gyerekbetegség." 

/Dr. Ferdinándy/ 

GYEREKGYÓGYÁSZAT 
"Nem szabad a vizsgált gyerekeket a referálás előtt ott hagyni, mert a másik 
csoport azonnal rácsap, mint gyöngytyúk a nasalis secretumra." 

/Ferdinándy/ 

"Tudják-e, mi a rosszabb a monarchiánál? 
Hát az anorchial" 

/Virágh prof/ 

Gergő előre örül, hogy saját gyakorlatvezetőjénél vizsgázik. Fülig érő szájjal lép 
he a terembe. Hangosan köszön: 
" J ó napot, tanár úr! 
" Aha, maga valószínűleg az Ahmed Kali! 

Dávidkát már tetőtől talpig megvizsgáltuk, amikor Bözsi elgondolkodva 
megkérdi: 
" Szerintetek ő kisfiú vagy kislány? 

KÖZEGÉSZSÉGTAN 
"Nyílászárók közé tartozik a közlekedésre alkalmas ajtó, és a világításra, 
Valamint szellőztetésre alkalmas, úgynevezett ABLAK." 

/Vetró tanár úr/ 

FÜL-ORR- GÉGE 
"Ezt nem mondom el, mert az egész évfolyam nincs itt, maguknak meg minek." 

/Czigner J enő/ 

IGAZSÁGÜGYI ORVOSTAN 
"Léderemé mit visz a kosárban, 



Kodelkának se keze, se lába, 
Mégis versenyt úszik a Dunába.. 

Néhány az 5 év elmésségei közül... 

Robi ápolástan gyakorlaton ámulva hallgatta a főorvost, amint egy hasi RTG-ről 
beszélt a tanársegédeknek. A szöveg végig ismeretlen volt számára, de a végén 
megértett mindent: 
Főorvos: De különben szarik meg fingik rendesen! 

Robiék ápolástanl gyakorlaton az egyik nőbetegnek véletlenül kacsát vittek az 
ágyához. Egy másik beteg erre megkérdezte tőlük: 
- Tudják, kik maguk? 
- ? ? ? 
- Tökösnővérek! 
Bözsi eleddig még nem találkozott a "csikóval", amivel a betegek az ágyban 
magukat felhúzzák 
Beteg: Az éjjel ellopták a csikómat! 
Bözsi: Oh, már ilyen korán benn voltak a rokonok? 

Műtét közben vizsgáztatják Zsoltot. 
- Hol van a vena portae? 
Zsolt megmutatja. 
- És a Porta Heroum? 
- Tanár úr, én már 3 évet hallgattam, de ilyenről még nem hallottam. 
- Hát az Aradi Vértanúk terén, még ezt sem tudja? 

Első év, tortatúra. 
Hajnali fél kettő. Imre barkóbázik: 
- Filmcím? 
- Igen. 
- Szovjet? 
- Igen. 
Rákérdezek: Vörös kányafa! 
/Az volt.../ 

Zsolt: Pálma, nektek van libátok? 
Pálma: Hacsak én nem... 

Természetgyógyászat legkorszerűbb eredményeiről beszélgettünk, miszerint az 
iszap kiszivja a mérget a májból. 
Józsi: És (ez) hol szív? 
Imre: Ahova rakod! 

Gyakvez: Milyen kólikája lehet a betegnek? 
Józsi: Coca-colicája. 
Zsolt: Csúcs ez az érzés! 



Holczinger tanársegéd úr virágcsokrot szorongatva megy a folyosón. 
Gergő: Boldog születésnapot, tanár úri 
Holczinger: Oh, ez a tizennyolcadik! 
Gergő: Abból is nyugodgtan letagadhatna még ötöt. 

Nőnapon a lányok meghatottan szorongatták kezükben a fiúktól kapott virágot, 
mikor Robi megszólalt: 
- Csak ne nagyon töijétek össze, 10-re vissza kell vinni a piacra, mert csak 
béreltük! 

Imre képét közreadva, a hangzottak el a kilétét illetően: 
- anatómiai intézet portása 
- vízvezeték-szerelő 
- pszichiátriai beteg 
- 30 év feletti, aki 
semilyen nyelven nem beszél 

Kedvenc tanáraink, akiktől emberileg és szakmailag a legtöbbet tanultunk: 

Király Kata 
Kalmár-Nagy Káról 
Boncz István + Szendi István 
Markos Károly 
Csejteiné Juhász Anikó 

Külön köszönetet mondunk Bencsik Krisztának az egyetemi életről szóló 
Naprakész információkért. 

És végül: 
Ez az évkönyv nem jött volna létre -

ha nem Jött volna létre. 



* 



11. csoport 

Dékány György Dósa Nikolett Nagy Krisztina Hári Kovács András 



A történetben megjelenő alakok kitalált személyek, az esetleges hasonlóság csak a véletlen (egybeesés) műve. 
A számtalan para(köz)mondás nem jött volna létre, ha nincs a Feri! © 

VIDÁMPARK 

Ott álltunk bebocsátásra várva mi, akiket a sors szele egy cipőbe sodort. 

Belépőjegyünket a SZOTE-Vidámparkba nagy áldozatok árán szereztük meg. Volt, 
akinek legutóbb az orra előtt fogyott el a jegy, és várnia kellett az újabb pénztárnyitásra. 
Büszkék vagyunk, hogy egyikünknek sem volt tiszteletjegye (?). Ez persze rengeteg pénzbe 
és telefonba került volna. 

A park portása mindannyiunkkal kezet fogott. (Természetesen még a kesztyűjét sem 
vette le). Érdeklődve szemlélte a sokarcú, vidám társaságot. Elöl, mindenkit óvón takarva, 
széles kajakos mozdulatokkal haladt Szűcs Ati Szolnokról. Utána felzárkózva Farády Zoli, 
aki magabiztosan állította, hogy ismeri a park alaprajzát (Hmm! Milyen naivan követtük őt 
!), és felcsapott a gárda "idegen"-vezetőjének. Csípőre tett kezével oldalbordájára, Dósa 
Nikire támaszkodott, akinek már ekkor sejtettük, hamarosan gyereket fog beszélni a hasába. 
A sorban állásnál egy néni összeesett. Csoportunk Ortho-Radio-Neuro-Rheumatológusa, Úrfi 
Edit intenzív mozdulatokkal a szélrózsa minden irányában hajlítgatni kezdte a beteg térdet. 
A kézimunkában fáradhatatlan és örökké segítőKÉZ Bender Ditke -egy sima-egy fordított-
látványosán bekötözte. A néni gyógyulást színlelve oldott kereket. 

Végre bejutottunk a játékok birodalmába. A helyes utat keresve az örökké friss 
hírekkel felszerelkezett Nagy Krisztihez, a csoport fő informátorához fordultunk, aki Németh 
Zolira (Never ending sorry) mutatott. Mire ő: 

- Heló, szia, helótok. 
Bocs, elnézést, ne haragudjatok már! De most komolyan, tényleg! 

Hadarta, majd további elnézéskérések után (melyeket hely hiányában nem tudunk leközölni), 
a tőle megszokott módon egy rendőrviccbe kezdett: 

- E l ő ? 
- Igen. 
- Fémből van ? 
- Igen. 
- Akkor Plébános. © © 

Dupla, vagy semmi?! - NYERTÉL! -
-Minden ember rendőrnek születik, de van aki tovább tanul. © © 

Lei Gabi a poéntól feldobódva, kezében nagy csomó színes lufitól elszállt közülünk. 
"Lei is út, fel is út." - mond(hat)ta volna Bolya Feri, a közmodásgyáros és bravúros 
kontAKTUS teremtő. (Későbbiekben csak © ) . Az évek alatt kifejlesztett csúcstechnika 
valósággal lehengerelte a nőket (mint a gép). 



Feri a randevúlógus. 

íme néhány paramondás közmondásgyárosunk repertoárjából mindenki okulására. (Sok 
szeretettel, a szerző.) 

- Nem kell őt félteni, a föld hátáról is visszatalál. 
- Két szék közül is otthon marad. 
- Nekiesik, mint borjú az új kapunak. 
- Elviszi a sulykot. 
- Nem esik le a köröm az ujjáról. 
- Öreg ember is megnyalja a sót. 
- Hajtja a maga igazát. 

Voltak másoknak is próbálkozásaik, de nem lehetett felülmúlni Ferit. 
N. Kriszti: - A kisdobos ott tud, ahol segít. 

- Utolsó tenger a cseppben. 
U. Edit: - Poén kell? Feca mondja ki a dühét. 
F- Zoli: - Gyuri sem bírt hadilábra állni. 
H.K. Andris: - Szabival majdnem késélre mentek. 

Különleges színfoltok voltak társaságunkban a szír (szőr) Samer és Maher. Hosszabb-
rövidebb ideig velünk tartottak. Nekik jobban tetszett a vidámparki mulatság, ezért 
lemaradtak. A mongol Csulu még együtt húzta az igát, tartotta a galopp-ritmust (az ölében). 



Mivel egy fenékkel nem lehet két lovat megülni, mert túros a háta ( © ) -nem Csulunak- , 
úgy döntött, hogy amalgámot puhít ezután a nyereg alatt, és lóhalálában átnyergelt fogásznak. 
(Ezután nem csak az ajándék lónak nézi a fogát.) 
/A szerzők azt hiszik, túl belelovalták magukat a témába, és lehúzták róla az összes lóbőrt ???? / 

Óriási volt a forgalom. A távozók helyére űj arcok tették le a névjegyüket. Hajni, a 
szőke 'ciklon', könnyű szellőként átviharzott rajtunk. Marosi Edina babakocsival gurult be 
közénk, s így sok vígasságtól "gyerekesen" maradt távol. A Szegedi Olajosoktól igazolt 
hozzánk Éva, aki ekkor már szintén oldalborda volt. 

Dékány Gyuri már kényelembe helyezte magát, kezében a Playboy legfrissebb 
számával. 

- Primitív. - mondta körültekintve, és azon nyomban elaludt. Hagyjuk, hadd pihenjen. 
(Este SZOTE-Klub!). Szigethy Szabi és Hári K. Andris a kapunál találkoztak újból. Szabolcs 
széles mosollyal és udvarias gesztusokkal köszöntött boldogot-boldogtalant. Egy véget érni 
nem akaró búcsúzkodást András 
szakított félbe, mikor az óráját, 3 
pénztárcáját, 2 esernyőjét és hótapo-
só csizmáját kereste. 

A. - Azt kérdezem én is. 
Sz. - Nincs mögöttem? 
A. - Nincs. Nem látom. Pedig ide ment az előbb a pulthoz. 
Sz. - Aki itt dolgozik. 
A. - Ez egy hosszú fekete csaj, aki elment. 
Sz. - Az a fekete itt pultosnő. 
A. - Jó, a pincér csaj is fekete, de ez egy másik csaj. 
Sz. - Nem az, aki az előbb visszament? 
A. - Nem, az a pultos csaj volt, vagy visszament? 
Sz. - Amelyik nincs itt mögöttem? 
A. - Az, de ha nincs itt, akkor lehet, hogy nem is ő volt. 

Ezután a büfében a következő tartal-
mas beszélgetés vette kezdetét And-
rás és Szabolcs között: 

A. - Látod a csajt? 
Sz. - Melyiket? 
A. - Azt, amelyik itt 

elment. 
Sz. - Hol van? 

András a talált tárgyak 
osztályán 



Géllövölde 

A céllövöldénél gyűlt 
össze először a ban-
da. 

Dirty dozen + 3 

Mindenki próbálko-
rött. Sokan csak 
yaktában lövöldöz-
ik. Faresz sokszor 
meüé lőtt, határo-
dban állította azon-

szóözönével megtörte a cukros pálcák ^ f ^ ^ f T 
tellövöldéy értetlenül állt a helyzet előtt, mint akinek az orra előtt fogyott el a Nobel alj. 

'óvviog 

IV 
/ wue 

Eközben 
Szabolcs 
egy másik 
puskával(?) 
a Mediái 
Surface of 
Braint vette 
célba. A 
lövés majd-
nem derék-
ba törte a 
karrierjét. 

A latinos 
műveltségű 
mutatvá-
nyos fel-
mordult: 

- Hol tanulta maga ezt a nagyképű, arrogáns, flegma, pökhendi stílust ? 
^bolcs megköszönve a szívélyes szavakat, hóna alá csapott és sietve csatlakozott a 

Ebiekhez. 



Ha eddig nem derült volna ki, a játékszerek 
kipróbálása nekünk nem csak szórakozás volt. Mivel 
a jövőben esetleg alkalmazottai lehetünk a cégnek, 
komolyan megmérettettünk mindenhol. Eleinte még 
mindenhova együtt mentünk. Később mindenki azt 
csinált, amit akart. 
Válaszút elé érkeztünk tehát: 

Szellemvasút 

A még első generációs kocsik csikorogva-nyikorogva lódítottak be a sötét barlangba. 
Egy hátborzongató hang (enyhe orosz akcentussal) ütötte meg a fülünket a sűrű sötétben. 

- Egy kis világosságot kérnék! (Néma sötétség!!)... ÁÁÁ, hagyja! Majd inkább 
lekapcsolom az írásvetítőt. 

Ijedtség támadt, mikor megláttuk a hétfejű sárkány öt enhancúrozó, kettős spirálban tekeredő 
fejetlen nyakát, és 2 (még) ép fejét. Az egyik önként és dalolva csempült mögöttünk a sínre. 
Olyan gyorsan odakozmált, hogy még leskiccelni sem tudtuk. 

Néha az utunkba akadt egy sínek között botladozó kóbor szellem. L E L K E S mosolyra 

húzódó bajusszal próbálta a lányokat egy menetre felkérni. Néhány tánclépésszerű testcsellel 

és kezében egy szatyor féltartós tejjel eltűnt csodálkozó szemünk elől. 

Alig oldódox a félelmünk, mikor egy kopasz kaszás nagy lendülettel suhintott el 
felettünk. Elsőre nem talált. Feltétlenül fejeket akart (de jó a vese is), ezért hangos 
" Álljatok mög, vissza kő gyünni mégeccő!" - kiáltással 0. generációs biciklijére pattant és 
utánunk eredt. Rövidesen nyomunkat vesztette. 

A kontyos boszorka (továbbiakban Giemsa la Pipetta) a tűznél állt. A kondérból 

nematoda leves illata csapta meg orrunkat. Többen stabil oldalfekvésbe menekültek a hányás 

elől. Giemsa la Pipetta svédországi útján tanulta az Ascaris lumbricoides a la Linné receptjét, 

malmöi szokás szerint Koch-olta a Bouillon-t. 



A következő kanyarban szellemeskedett a marxizmus-
leninizmus kísértete. Sokféle köpönyegét buzgón forgatta. A 
lepel alatt egyszer fél-eszét vesztett (előadó) művészt lát-
tunk kezében egy befőttes üveggel: 

Máskor szociológiailag is fogékony színésznőt 
(Piti Woman), aki európai mércéjét fitogtatta felénk. Meg-
próbálták gondolkodásmódunkat új arculatba önteni, ám rög-
tön feltűnt nekünk, hogy itt valami (valaki) sántít. "Az 
alagút végén már feltűnt a fény", amikor a hátunk mögött 
nagy csattanással átállították a váltót. Még láttuk, ahogyan a menekülő lidérceket palackba 
tuszkolják a szellemirtók. Eztán dzsinnel már csak tonic-ba fojtva találkoztunk. 

Az utánnunk jövő látogatók csupán prospektusból ismerhetik meg ezt az elhagyott 

szellemtanyát. 

Habár kifele haladtunk, a sötétség csak egyre nőttön nőtt. 

Elvarázsolt kastély 

Beléptünk az érzékek birodalmába. Az egész aurával kezdődött. Majd hallucin álltunk. 

Mások meghason ültek. Ataxia ház előtt várakozott. 

Igencsak ingott a lábunk alatt a talaj. 

Néhányan szemre hányást kaptunk. 

Rögtön a tükörteremben többrét hasad-
tunk. 

Hipochonder énünket a Nemi Központból keresték interurbán. A büfé bezárt, de sikerült 

találnunk egy Coca-Coma automatát - sio-lae-sio-lae -. Valaki a fal mögül egyre csak ezt 

dúdolta: dézsa-vű, dézsa-vű. 

Szárazanyag tartalom: 17% 
TartósAóizcit nem tartalmaz. 



Kis cyclo-teamünk eközben körbe-körbe nézelődött. A falnak is füle volt, de kiderült, 
hogy kilincs. A kastély utolsó termei üresen kongottak, de lirium hamarosan visszatért 
komájával, a foszlányosan ködbe burkolózó Mig-rémmel. Abroncsszerű szorításából kóvájgó 
fejjel sandomigráltunk a kijárat felé. Arcunkon értelmet színlelve hagytuk el az űj-épületet. 

A park nyújtotta örömöket még él-
veztük egy darabig. Kiürült zsebeinket a hús-
pénz automatánál töltöttük fel. A félkarú 
(szűkmarkú) rablóval többször birokra kel-
tünk. Sokan próbálkoztak az ösztöndíj és -
szociális automatával is több-kevesebb siker-
rel. A kölcsönöket megadva a maradékból 
még megjártuk a hullámvasutat (itt a vonat-
menesztő térfelvigyázó igazított a helyes 
vágány felé), az óriáskereket, a siklót, és 
a zavarosban is halásztunk. 

A megmérettetésnél sokunknak sikerült 

elkerülnie a nagyhalakat (vásároljon még egy 

UV jegyet* felirattal), voltunk néhányan, akik-

nek csak másodikra sikerült a megfelelőt kifog-

nunk. A nyeremények sokszor nem követték a 

befektetett csalienergia mennyiségét, de a to-

vábbhaladásban többnyire nem gátoltak ben-

nünket. 

* Uszodai Virsli jegy 

A móka végének (a szakirodalomban terminus) 

közeledtével Nikinek egyre terhesebb lett a 

játék. A bazársoron egy kőfaragó székében 

pihentette meg végül kucséberbe hajlott derekát. 

A mester rögtön nekilátott a "mű" megjelenítéséhez, melynek képét a képcsarnokunkban 

álítottunk ki 93.04.02-es kódszámmal. 



Ittlétünk alatt többször ürült meg hely a park vezérkarában. Néha úgy tűnt, származástani 
alapon is egy-egy attrakció élére lehetett kerülni, máskor azonban kommandós szívósság kellett 
3 2 elavult repülőről érkező ejtőernyősnek pozíciójának megszilárdításához. Az érkezők nem 
mindig örvendhettek népszerűségnek. Az idegeneket a megerősödő belső szervezeteknek sikerül 
kitaszítaniuk maguk közül. A személyzeti bejárónál, a VIP felirat alatt (Vidámpark) átvilágító 
berendezést hehelyeznek el. Jajj lesz annak - mondják -, aki az éber őrséget megpróbálja 
megtéveszteni. 

Sok játékot magunk mögött hagytunk, de még nem jutottunk el a park minden részébe. 
Az útjelző tábla szerint jó irányba haladunk. 

VÉG-(JÁTÉK)-E (?!) 

A bő lét eresztett bevezető után reméljük nem szúrnak szemet az öt év 
alatt (nem mindennapi áldozatok árán) összesöprögetett tréfaszilánk-
jaink. 

Őszinte részvéttel: a 11-es csoport. 

Mentőszikra! 
Anamnézis felvétel végén, amikor még semmire sem derült igazán fény, Kriszti a káosz oldására 
beveteti a "mentőszikrát" : 
- És papa, a fogai rendben vannak-e? 
- igen, kedveském. Látja ott van a pohárban. 

volt olyan tanárunk, aki burokban hozta világra gondolatait, melyeket persze gondosan 
becsomagolt, szülész létére. 

- Amit persze most fogok mondani, azt idézőjelben mondom, és az idézőjelet zárójelbe 
tenném, hogy miért, azt majd később megvilágítom. 

Legalább ez maradjon meg, és akkor már nem jártál hiába az egyetemre. 

Újszülött csecsemőt hoz be a mentő vérző szájjal, légzészavarral. 
- Mitől lehet véres a szája ? 
- Elharapta a nyelvét ! - vágta rá Faresz. 

Vérzik a füle a betegnek. Mit csinálsz vele ? 
- Bedugom ! - hangzott a segítőkész válasz. 



Szemészet gyakorlaton a vakok rehabilitációja merült fel. Rengeteg foglalkozásnál kizáró ok a 
félszeműség. Szinte lehetetlen nekik érdemi munkát találni. Persze orvos az lehet. 

- Na meg kalóz! - segítette ki Gyuri a gyakvezetőt. 

Nyári gyakorlatokon történt! 

* András és Gyuri fehér köpenyben sétálnak a kórház folyosóján. Egy nénike elérzékenyülve 
szólítja meg őket : 

- Olyan szépen néznek ki maguk, emlékeztetnek a fiamra. 
- Miért, Ó is orvos ? 
- Nem, az állomás mellett hentes. 

* A gyakorlat leteltével kultúra éhségét próbálta enyhíteni a csapat. Célzott kérdésekkel kezdték 
felderíteni a környéket. A kapott válaszok nem mindig voltak adekváltak (a kérdések sem): 

- Hol székelnek az Almádi Filharmónikusok? 
- Budin! (Ez a válasz 5 pontot ért.) 

Dupla vagy semmi?! 

- Keresünk egy vonóst! 
- A közértben kérdezték már? - próbált útba igazítani egy helybeli. 

* Feri a kimerítő napi teendők után kikapcsolódásként sétálni ment egy lánnyal. Este beszámolt, 
milyen romantikus helyet találtak nem messze a várostól. Másnap arra tévedtünk: 

- SZEMÉTTELEP! - jelezte hely határát a tábla. 

* Éles fülűeknek sikerült a következő párbeszédet becserkészniük: 
- Hallottátok, bezárják a szombathelyi kórházat ? 
- Hol fogom én akkor a gyereket csinálni ? - sóhajtott fel bánatosan Kriszti. 

Politrumatizált beteget hoz a mentő. Mi az első diagnosztikus teendő ? 
- Ultrahang ! - segítette ki a többieket Kriszti. 

Persze nem állt tőlünk messze a felfedezések világa sem. Volt, aki nem rejtette véka alá 
szárnyaló tehetségét még a feszültebb légkörű pulmó szigorlaton sem, sőt eddig még ismeretlen 
diagnózissal rukkolt elő: 

- . . . felnőttkori hirtelen csecsemőhalálozás . . . (Ez azóta levédett diagnózis.) 

Feri ékes szó(talá)lását nem kerülhették el gyakorlatvezetőink sem (Szülészet gyak.: - ...testen 
kívüli terhesség... -, Szociológia szigorlat: - . . . önkielégítő csoportok . . . -). Kérdésekkel i s 

próbálták sarokba szorítani (Urulógia gyak.: Diagnosztikusán hogyan vizsgálnád a prosztatarák 
csontáttéteit ? - Rektálisan! ), de ő mindig kivágta magát. 



Variációk egy játszmára több nézőpontból. 

Természetesen Gyuri sem jött zavarba (csak a gyakvezér), mikor Bőr gyakorlaton megkérdezte 
mi szeretne lenni: 

- Butikos, vagy kocsmáros. (így már biztosan válogathat az állások között.) 

Orthopédia gyakorlaton elmélyültünk a sportsérülésekben. A gyakorlatvezetőnek mindig voltak 
mentő kérdései (hiába): 

- Milyen könyök, na mondj egy nemes sportot ! 
- Sakk ! 

A sakk sok bosszúságtól megkímélt volna többünket, főleg ha nem játszunk. 

A tudományos fejlődésünk is fontos része volt a gyakorlatoknak (Neurológia): 
- Manapság 8 újság van, amit orvosként járatni érdemes ..... - hangzott el gyakvezérünk 

szájából. Mire Gyuri rátromfolt. 
- Attól függ persze, hogy megy-e a bútorhoz. 

Minden alkalmat megragadtunk, hogy utolérjük magunkat. Korunk sem járt sokkal előttünk, így 
bevetettünk mindent. Műtőlátogatáson csörög a telefon. Gyuri előzékenyen vette fel a kagylót: 

- Bongó! - szólt bele, tőle megszokottan. 



Sikerült egyszer együtt elkeverednünk a moziba. 
Kriszti csak arra emlékszik, hogy sötét volt. (Idegenkezűség gyanúja merült fel.) 
B. Edit pedig máig meg van győződve arról, hogy a Hunyadi J . sgt.-on van az izéjük. 

András és Feri Oxiológiára együtt készültek. Vizsga előtti éjszaka András álmában Feri felé 
fordult, mire Feri riadtan felébreszti. 

- Hát te mit matatsz? 
- Infúziós készüléket szerelek - hangzott a válasz félálomból. 

B ú g y e m k a k SZalami! avagy válogatások a Képcsarnokból 

1. NANU N A N U . . . - a vizsgaidőszak borzalmai. 



3. Ne gondolkozz, nincs más választásod ! 





6. Ilyen dögös Télapót sem láttál még, ugyi ? 

7. Szívatások végkimerülésig, -hajnal 4h-



n i 

i p a 

9. Ez is j ó buli volt ! 

L E L K I S E G É L Y ! ! ! 
Ha bánatod van megvigasztallak ! 

k 



12. csoport 

Zala Attila Paptamási Nagy Gabriella 

Kalmár Patrícia Grübedünkel Jens Boros Tímea 

Országh Orsolya KeUermann Péter Tóth Zsuzsanna Ahmed Khalil Makki 

Lászik Tibor Nagymarosi Krisztina Iván István Ilerédi Gábor 



K T3XERKETTES CSflPDHJK 

1988-ban tizenöten indultunk, ö t lány, őt ílű és öt külföldi. (Ja, a 

külföldiek is mind fiúk voltak.) Négy kecskeméti, hat szegedi, három szudáni és 

két palesztin. El-Sadik Mohamed Mustafa és Tarik Farouq egy félévet bírt. A 

másik Mohamed egy évet, Yead Nabehan másfelet. Mostanra már csak egy 

szudáni, Ahmed maradt velünk. 

Az idők során a csoport hazai tagjainak összetétele is megváltozott. Mindenki 

nagy sajnálatára a két mókamester, Sári Tamás és Tordai Sanyi az anatómia-élettan-

kémia triatlont nem tudta teljesíteni. Tamás az alattunk levő évfolyamban ma befutott 

ember -talán a családos ember felelősségérzete az oka? (Most várják második 

gyermeküket.) Sanyi nem szenvedett tovább a SZOTÉn; a szabad életet választotta: 

volt már éjjeliőr, vállalkozó, kőmúvessegéd, kerámiaárus. Most 

természetgyógyászattal és jógával foglalkozik. Talán itt rátalál önmagára...? 

Másodévben átviharzott csoportunkon Koscsó Jutka; jött és ment. Ma már két 

gyermek boldog édesanyja. 

Kaizer Zsuzsa most, ötödévben hagyott itt bennünket, őt az anyai kötelességek 

szólították el mellőlünk. 

Jöttek viszont: másodévben Heredáj, harmadévben Paptomi, Jens és Tibi, 

negyedévben pedig Kriszta. 

így alakult ki a VÉRCSOPORT; tagjai a szegedi tizenhárom vértanú 



1988 szeptemberében nagy lendülettel vágtunk neki a NAGY ORVOSI 

EGYETEMNEK. Már túl voltunk az első anatómia kollokviumon, de még mindig 

kitartóan folytattuk, és bíztunk a jövőben. 

A másodév élettan-biokémia-anatómia szigorlatainak tapasztalatai után már csak a 

csoport kitartóbb fele képzelte, hogy majd Ml MEGVÁLTOZTATJUK A VILÁGOT! 

A harmadik év során a szívet melengető kórbonctan, kórélettan és mikrobi után ez 

a kevés optimista is elveszítette minden hitét és bizodalmát. De mivel az egyetem 

nehezebbik felén már túl voltunk, tovább jártunk ebbe a TAPOSÓMALOMBA. 

Negyedévben valamennyire feltöltődtünk, deszki útjaink alatt újra bízni kezdtünk 

önmagunkban. Ez azonban nem tartott sokáig: jött az 

Ötödév, mely minden maradék illúziót romba döntött. Most itt állunk a szigorló év 

előtt, teljesen letörve, a munkanélküliség kardjával fejünk felett. De mégis így 

kiáltunk: 

" És én, vén diák, szívem fölemelem 

S így üdvözlöm a mindig újakat: 

Föl, föl, fiúk, csak semmi félelem 

Bár zord a harc, megéri a világ 

Ha az ember az marad, ami volt 

Nemes, küzdő, szabad lelkú diák." 

Ady Endre 



TJSZftTÓRfl 

Szeptember végén felvetődött a nagy ötlet: csoportkirándulás Tiszaugra! 

Péteréknek van ott egy hétvégi házikója, a tett színhelyéül ezt választottuk. 

Szombat reggel a szegediek Boroséknál randevúztak. Addigra kiderült, hogy az 

eredetileg kiszemelt járgányt nem kapjuk meg, így a tartalék autó maradt, egy FIAT 

500-as. Cipőkanállal beszálltunk a nyitott tetejű matuzsálembe, és szédítő tempóban 

nekiiramodtunk. Az autónak lelke volt; Szegedtől tíz kilométerre ki is lehelte. Az 

utasok a nyuszi ül a fűben nevű népi játékot játszották, amíg a sofőr visszahúzatta 

magát Szegedre, és szerzett egy másik autót. Ez sem volt sokkal jobb állapotban, 

másfél óra múlva ért vele vissza. Ekkorra kellett volna odaérni Kecskemétre. 

A turbót rákapcsolva 60-nal repesztettünk, az utat Gábor biztosította előttünk 

motorjával. Kecskeméten csatlakoztunk a többiekhez; Péter lejmolt egy mikrobuszt, 

abba átszállt mindenki. Ennek a tizenöt éves, kiselejtezett mentőautónak szirénája 

ugyan nem volt, de forgalmija és rendszáma sem. Hozzávaló jogsija sem akadt 

senkinek. Sebaj, az autó nem papírral, hanem benzinnel megy. A garázsban pedig 

akadt egy német rendszámtábla, ezt Péter három perc alatt felszerelte. ÍQV 

elindulhatott a túra. 



A várost elhagyva egy baleset színhelyére érkeztünk. Hatalmas forgalmi dugó, 

rendőrhegyek. Varázsütésre kiakadt a kocsi vízhőmérője is. Lehúzódtunk egy 

tanyabejáróba, remélve, hogy egy vállapos sem szúr ki minket. Fél órácska várakozás 

után a motor lehűlt annyira, hogy le mertük kapni a hútösapkát, de a kicsapódó forró 

gőz elmaradt; egy csepp hűtővíz sem volt a motorban I 

A tanyáról kaptunk egy bogrács vizet, nem éppen aqua destillata volt. A zavaros 

löttyöt az autó mégis szívesen fogadta. Innen az utat problémamentesen megtettük 

Tiszaugig (pedig az még majdnem húsz kilométer volt!). 

A délelőtt maradéka és a kora délután főzéssel, sörözéssel, sziesztázással telt. 

Főszakács: Péter, menü: slambuc. A müzlinél alig zsírosabb ételt a Tutto Mobili 

étkező-garnitúrán fogyasztottuk el (Id. következő oldal). 



Ezután jött a kultúrprogram, a helyi 

nevezetességek megtekintése: lementünk a 

Tiszapartra. Ott mindenki magához illó 

elfoglaltságot talált (lent). 

Estefelé aztán erőt gyüjtöttünk, és hasmenéssel küszködve bár, de 

élménygazdagon hazakocsikáztunk. 



ÍHEGESETT TÖRTÉRETEK 

Mikrobiológia gyakorlat, a gyakvezór kiosztja mindenkinek a táptalajokat, és 

elmondja a feladatot: a bacitenyészet leoltása előtt a táptalajt tartalmazó 

üvegcsészére filctollal egy keresztet kell húzni, és így a kerek mezőt négy részre 

osztani. Oda is adja márkás kihúzótollát. 

A toll azonban egy idő után nem akar fogni. Szegény gyakorlatvezető nézegeti, 

próbálgatja. Aztán gyanút fog, mert a toll hegye tiszta zselé. Hamar kiderül, hogy 

Gábor nem az üvegcsésze aljára rajzolta a keresztet, hanem a belsejébe, az 

agarózba... 

Vesetranszplantációs osztály, a csoport egy cigány kisfiú ágya mellett szorong. A 

Oyakorlatvezető az eset ismertetése során mellékesen megjegyzi: 

- Hát, ez a gyerek sem az idén barnult le! 

Ahmed ártatlanul rákérdez: 

- Ezzel azt akarja mondani, hogy Addison-kóros? 

Neurológia gyakorlat; egy ismert Bechterew-kóros beteg került friss agyvérzéssel 

az osztályra. Dibó adjunktus már negyed órája magyarázza a capsula interna 

bevérzésének súlyos következményeit. Aztán megkérdezi: 

- Tehát mi a baja a betegnek? 

Ahmed: 

- Bechterew-kór... 

- Ahmed, tudod, mi az a gebe? 

- Hát persze, cachexiás ló! 



Megint mikrobi gyakorlat. Gyakvezérünk már régóta fenyegetőzött azzal, hogy 

dolgozatot írat velünk. ígéretéhez híven egyik órán el is kezdett lapokat osztani. Mi 

kis fáziskéséssel, de ugyanolyan tempóban össze is szedtük az üres lapokat, és 

visszatettük asztalára. 

Ugyanezen az órán István unalmában gyártott egy papírt. Egyik oldalán a 

kővetkező szöveg állt: "TÜZ ESETÉN MEGFORDÍTANI". A másikon: "NE MOST, TE 

MARHA!" . A lapot útjára bocsátotta közöttünk. 

Kíváncsi gyakvezérünk észrevette a lapot, és elkérte. Elolvasta, meg is fordította. 

Az eredmény: könnyek. 

Agy makró demó előtt feszült várakozás: ugyan kinek kezébe kerül sorsunk? 

Aztán belép Tóth Lajos; mindenki összeomlik, csak Tordai Sanyi vigyorog, mint a 

fakutya. Lajos meg is kérdi: 

- Maga meg mit nevet? 

- Látom csúfos végemet! 

Kémia demó; síri csend, csak a tollak sercegése hallatszik. Az ajtó kivágódik, 

Tordai Sanyi beront: 

- Kolbász, baszd meg, hova tetted a táskámat? 

Attilának a csoport egyetlen biciklitúráján minden összejött. Hódmezővásárhelyről 

hazafelé tartottunk; feltámadt az ellenszél, a sörözés után kicsit tompák, fáradtak 

voltunk. A táj gyönyörűsége (vagy a szemébe diszkréten csöpögő izzadság) Attila 

figyelmét kissé lekötötte, így mi sem természetesebb, mint hogy egyenesen 

beleszaladt az előtte haladó Tibi kerójába. Attila a (kölcsönkért) versenybiciklivel 

akkorát esett, hogy az első kerék egyszerűen kettétört. Sebaj, majd stoppal hazajön, 

sütöttük ki. Ott is hagytuk, mivel már esteledett, meg minden. Egy órácska múlva 

addig Ati már egy-két kilométert gyalogolt a kerékpárral a há tán - egy kisteherautó 

megszánta, és a másfél kilométerre levő algyői vasúti pályaudvar-komplexumifl 

elvitte. A vonaton az ellenőrnek elmesélte, hogy egy teherautó elütötte, szegény 

kalauz erre nemcsak jegyet nem vetetett vele, de még azt is felajánlotta, hogy 

Szegeden a taxiját kifizeti hazáig... így tett meg Attila négy járművel húsz kilométert. 



Kórélettan gyakszi. Szabó Gyula dühöng: 

- Orsitói több kifogást nem fogadok el a késésekért! Most is húsz perc eltelt; ha 

megjön, igazolatlannal hazazavarom! 

Nyílik az ajtó, Orsi megjelenik egy tál gőzölgő almás pitével: 

- Boldog névnapot. Gyula! 

Orsi maradt... 

Zsuzsanna- névnap 1990: 

hajnali detoxikálás 

Az enyém ekkora! 



Paptomi az évfolyam legmegfontoltabb embere. Nála a vizsgaidőszak az utolsó 

vizsgahéten kezdődik. Jól megnézi azt is, melyik órára érdemes elmenni; a 

nézegetésből 2 0 - 2 5 perc, esetleg háromnegyed óra késés is hamar kialakul. 

Lászik Tibinek ezzel szemben néha térbeli dezorientációi vannak. Az, hogy nem 

talál oda a megfelelő helyre, nem ritka eset. Ezt már kifigyelte a csoport, ezért mikor 

Timiők lakásavatója volt a Csongrádi sugárúton, Tibinek mint szegedinek a helyet 

külön elmagyaráztuk. Nem is késett, csak negyed órát. 

- Mi történt, hogy ilyen hamar idetaláltál? - kérdeztük tőle. 

- Fél órával hamarabb elindultam, de valahogy nem találtam a bejáratot. Már vagy 

háromszor körbejártam a háztömböt - felelte Tibi. 

így esett, hogy legközelebb egy Szeged-térképpel ajándékoztuk meg névnapján. 

Az első anatómia demó előtti lelkiállapotot senkinek sem kell ecsetelni. Mindenki 

rohangál, feláll, leül, körmét rágja stb. Timit éppen a leülési fázis kapta el, így a 

legközelebbi szabad széket, mely mellett egy fehér köpenyes alak álldogált háttal a 

gyülekezetnek, Timi magához vette. Gondolta, ez a boncmesterféle is odébbállhatna 

már, hisz a demó mindjárt kezdődik! Az illető persze nem boncmester, hanem Pór 

adjunktus volt, és nem menni, hanem a demóztatás előtt leülni készült, ami így 

hajszál híján a földre sikerült. 

A három rettenthetetlen 



Jens a kémia szigorlatra lelkiismeretesen felkészült. Felcsavart puskája kisimítva 

nyolc és fél méter volt. Természetesen, mint minden valamirevaló jegyzet, 

tartalomjegyzékkel is el volt látva. 

Péter rühellte a gumikesztyűt. Az anatómia gyakorlat után csak egy problémája 

volt mindig: a villamos már az Annakútnál járt, mire az utolsó húscafatokat is 

kipiszkálta a körmei alól. 

Ezt a tuja utasai még elviselték valahogy, nem tudván, miről van szó. Azt már 

kevésbé, mikor a csont-demó előtt kölcsönkért tibia vége kilógott a hátizsákjából. 

Ragyászat; egy értelmiségi, ám napallergiás beteg kerül sorra. Kriszta tagoltan 

megkérdi: 

Jónapotkívánoknagymarosikrisztinavagyokötödévesorvostanhallgató. Egész 

testén, ahol a nap éri, megtalálhatók ezek az elváltozások? 

- Igen. 

- Tehát csak a fürdőnadrág alatt nem? 

- Kérem, én nem olyan strandra járok!! 

Anamnézis-felvételben Orsi a profi. íme két példa erre. 

1. Ortopédia gyakorlat, egy parasztnéni üldögél a vizsgálóasztalon, aki kb. a 

nyolcvanadik évét tapossa. Megtörténik a szemrevételezés, és elhangzik Orsi első 

adekvát anamnesztikus kérdése: 

- Mit tetszett sportolni? 

2. Terhespatológia, Orsi célzott kérdéseinek kereszttüzében egy 18 éves, első 

gyermekét váró fiatalasszony áll riadtan. Orsi ismét a lényeget próbálja megragadni: 

- Volt-e nemi betegsége? 



HEREDIter macula seu overshoot phenomenon 

Ahmed egy bűvész kézügyességével rendelkezik. Ezt mindenki tudja, így 

lélegzetvisszafojtva figyeljük, amint élete első muszkos injekcióját készül beadni. A 

nővérke ellátja tanácsokkal: csak bátran, határozottan. Ahmed szúr, a tű hajlik. 

Replay, a tű ismét csak görbül, többen kezdenek rosszul lenni. A harmadik sikertelen 

kísérlet után kiderül: a hiba nem Ahmedben van, ő majdnem beadta a szurit a 

selejtes, hegy nélküli tűvel. 

Egy jó buli és eredménye 



-

Fül-orr-gégén a gyakvezetö külön felhívja a figyelmet, hogy a gégetükörnek csak a 

tükrét kell a lavórba dobni, a nyelet véletlen sem, annak a steril tálcán a helye. Attila 

emlékezett rá, hogy egyiket nem szabad eldobni, így büszkén helyezte vissza a steril 

tálcára a nyálas tükröt. A nyelet nem mondjuk meg, hova tette. 

Ahmed és Gábor nagy barátok. Szokásos délelőtti párbeszédük: 

- Heló, svéd- (variáció: heló, maki!) 

- Bunku vágy, Heredi! 

- Leadtad a jelentést a titkosügynöki irodába? 

- Figyélj, en teged mingyá úgy megverlek, hogy vinni kell teged az ámbulanciárá! 

- Nálatok tényleg teveszarból készítik a cigarettát? 

- Tudud a mágyárok akkor is mongoliaból származnak! 

A dolog odáig fajult, hogy Ahmed végül 100 dollárt ajánlott fel Gábornak, hogy 

hagyja őt békén. 

A bonctermi gyakorlatokat Patti 

különösen kedvelte. Az ablakhoz 

simulva mindig a rókusi templomot 

nézegette, itt a buké is csak a 

bentiének köbgyöke volt. De a sors őt 

sem kerülte el, a kést a kezébe 

nyomták. 

Addig mesterkedett a hulla felett, 

amíg kontaktlencséje, megunva az 

egyhangúságot, szépen belepottyant a 

mellüregben lötyögő szószba. 

Azóta új kontaktlencséje van. 



Zsuzsa élénken csapkod maga körül, és felháborodottan szidja a körülötte 

legyeskedő szárnyas rovarokat: 

- Hülye legyek! 

Valaki csendben megjegyzi a háttérben: 

- Legyél hülye... 

Attila a kutyanyelvvel mindig hadilábon állt, így, mint egy bennszülött harcos, a 

szívet mindig megkaparintotta a boncoláson. A Zala-féle preparálás stádiumai: 

1.: szeletek; 

2.: cafatok; 

3.: whiskas; 

4.: haleledel. 

Szemészet gyakorlat, a beteg türelmesen üldögél a széken, a gyakvezető pedig 

felteszi nekünk a keresztkérdést: 

- Na, milyen a bulbaris coniunctiva? 

A beteg megszeppenve feleli: 

- Hát kérem, én azt nem tudom megmondani... 

A sok bolondos, kacagtató, helyenként kissé kínos eset a társaságot mindig 

felvidította, amire a kemény munka mellett néha igazán szükség volt. Egy anatómia 

demó feszélyezett légkörének megtörése gyomrunk tónusából legalább kicsit 

visszavett, ami akkor nem kis eredménynek számított. 

A sok hülyéskedés mellett volt bőven idő és lehetőség igazi barátságok 

kialakítására, maradandó élmények szerzésére is. Nem hiszem, hogy akadna köztünk 

olyan, aki úgy vélekedne: öt éve kárba veszett. 

Most mindenki reményekkel telve készül arra a pillanatra, mikor ö is hivatalosan 

fehér köpenyes lesz. Ha a terveink fele megvalósul valaha, azt hiszem, már megérte a 

küzdelem ezért a fehérségért. 



13. csoport 

Tóth Ágnes Csontos Pál Kasza Erika 

Lengyel Gábor 

Gyetvai István 

Étá 
Papp István 

Gazsó Anikó Kiss.Antal Zsolt 

o 
m* 

AJ 
Muraközy Péter 

" SS* • 

űtá 
Sárvári Sándor 

Molnár Katalin 

Rátkai Ildikó 



Ez a csoport hű de tarka, 
Istvánnak meg áll a farka. 

Csoportunk tagjai egy-egy értelmes pillanatukban: 



Fehér köpeny Ági testén, 
gondolkodik ám az estén. 
Lesz benne pár izgis csavar, 
Mely tenyeréből vizet facsar. 

Elmarad a mai nőzés? 
Pali után fut a Gábori 
Hogyha neki ez a test kell, 
Agyában jó nagy a hábor! 



Zsolt, aki mindent és 
mindenkit megmászik. 

Ciróka - maróka, 
Pörög a paróka. 

Cirmi nézd a bogrács kotyog, 
Benne öt kis cicád rotyog. 



Gyere Kati, rázzunk egyet, 
Ne tégy a sütinkbe meggyet. 

Na a Sanya rábaszott, 
Élvezi a lábszagot. 
Vigyorog a narkomán, 
Nem kell neki narkó mán. 

Figyeljetek ő a Péter, lecsúszott már vagy egy méter. 
Gyetvai se pitty-putty, torkában a glitty-glutty. 
Papp Pisti is leönti, a rókákat köszönti. 
Nézzetek rá, ö a Palink, gyorsan kúszik le a pálink. 



Csoportunk tagjai mint rajzfílmhösök: 

Pali - Frédi 

Anikó - Csőrike 

Gy.István - Kengyelfutó gyalogkakukk 
Erika - Pom pom 

Zsolt - Vidor 
Gábor - Magilla gorilla 

Kati - Dorothy 

Péter - Mazsola 
P. István - Mekk Elek 
Ildi - Kotkoda 

Sanyi - Bubo doktor 
Ági - Borsószem királykisasszony 

Csoportunk tagjai mint filmcímek: 

Pali - Pali madár 

Anikó - Hello Dolly! 

Gy.István - Birdy 

Erika - Szerelem első vérig 

Zsolt - Istenek a fejükre estek 

Gábor - Elemi ösztön 
Kati - Meglátni és megszeretni 

Péter - Go Traby go! 

P.István - Tű a szénakazalban 
Ildi - Egy tiszta nő 
Sanyi - Egy úr az űrből 
Ági - Ágnes asszony 

Vaj'h az üveg szisszen? 

Orvosi kémiai gyakorlaton 

Ifjú gyakorlatvezetőnk első keresztkérdése: 

- Hányan vagytok a csoportban? 

Anikó válaszol: 

- Van nálunk 5 lány, 6 fiú és a Jihad. 

Szövettan gyakorlaton: 

Zsolt metszetére 

rátükröződött az égő 

Tungsram 100 Watt felirata. Titokzatosan 

hajolt Erikához: "Nézd az én metszetemet 

mikropecséttel látták el." Azon a 

gyakorlaton a lányok között ez volt a 

szenzáció. 

Zsoltot traumatológián kezelték a térde 

miatt, altatás után, még a szedativumok 



hatása alatt, pajzán beszólásokkal 
bombázta a nővéreket. Pl. egy rím: 

"Ha a nővér hozzám 
kedves. 

A nadrágom elöl nedves." 

Biológia 
gyakorlaton: 
Pónyiné a tojás 
részelt 
kérdezi Zsolttól: 
- Meszes héj, fehéije, 
sárgája és kiscsirke. 

Elegem van hülye 
genoml 
Hanyatt fekszek, s 
jön a Molnár... 

Első orvosi kémia 
demónk előtti 
gyakorlaton a szintén 
diák 
gyakorlatvezetőnket, 
Leventét próbáltuk 

megpuhítani. Tudjuk, a férfiakhoz a hasukon keresztül vezet az út (és ez alól a 
gyakorlatvezetők sem kivételek). 
így Levit a könyvtárba csaltuk, s elé raktunk egy nagy tálca finom Z.Nagy-féle 
krémest. 
A hatás nem maradt el, gyorsan leírtuk azt a pár demókérdést, amiből 
választhatott a következő órán. 
(Sajnos az ötlet és a gyakorlatvezető ismételhetetlen, és az is marad.) 

Anatómia kollokviumon: 
Zsolt kihúzza a "Pronatio, supinatio" tételt. Bodor tanársegéd kéri, hogy 
magyarázza el ezt a lábon. Zsolt elképzelése: 
- Amikor a fibula a tibia elé hajlik. 
Eredmény: közepes. 

Anatómia szigorlaton: 
- Mi az a cremaster-reflex? - kérdezi a prof. Ilditől. 
- A comb belső felszínét ingerelve 
az azonos oldali here felhúzódik. 
Ez fiziológiás kisfiúkon. 
Erre Csillik prof. kaján vigyorral: 
- Hát kislány, nem csak kisfiúkon... 



Kórélettan kollokvium előtti nap kétségbeesett ötlet született Zsolt agyában: 
karácsonyi ajándék Gecsének. 2 toll, az egyikből a betétet kivette, és ráírta: "1-
es irö toll". A másik pedig "a jó jegy (2,3,4,5) író toll" lett. A kis csomagot 
vizsgánk reggelén Zsolt becsempészte a tanár úr asztalára, aki képtelen volt 
aznap akár 1 db l-est is beírni! 

Traumatológia kollokviumon: 
Erikának sehogy nem jutott eszébe a m.deltoidens. 
Sándor tanár úr rá akarta vezetni: 
- Gondoljon arra, hogy milyen férfiak tetszenek magánaki 
Erika felcsillanó szemekkel: 
- A bajszosak. 

Fehér sapkás kis motolla, Észak felé áll a botja. 
Minden dombon fürgén sikló, Bánja is sok szlovák csikló. 

Orthopédia gyakorlaton: 
Pali anamnézist vesz fel egy idős nénitől: 
- É s tessék mondani, a boton kívül tetszett 
még valamilyen kezelést kapni? 

Idegsebészet gyakorlaton: 
Félév vége felé Papp "főnök" négyszemközt 
találta magát Baráth Barna, idegsebészet 
gyakorlatvezetőnkkel, aki hosszas 
gondolkodás után megkérdezte. 
- Biztos hogy találkoztunk mi már? Ehhez 
a csoporthoz tartozol? 

A csoport első meccse: 
Előtte még vígak voltunk, 



Útközben meg sok gólt kaptunk. 
De nem számit szopás-sziuás. 
Első lesz a "Frichomon-Ász"I 

Bőrgyógyászat gyakorlaton: 
Érszűkületes beteget vizsgálunk. 
- Kérdezzen rá a dandicatiora! - mondja gyakorlatvezetőnk. 
Sanyi lefordítja a betegnek: 

- És tessék mondani, érzi gyakran, hogy meg kell állni kirakatokat nézni? 

Szemészet gyakorlaton: 

Gy. István már meglehetősen hosszú ideje vizsgálja Erika szemét. Mire Zsolt 
beszól: - J ó kis szemfeneke van, mi? 
Épp e könyv rólunk szóló fejezetét próbáltuk összeállítani, amikor szóba került 
XY, a szülészet gyakorlatvezetőnk. Pár szót beszéltünk róla, majd az egyik fiú 
hangosan megszólalt: 
- Ki az az XY? 
kórusban: Te hülye, nála írod a szakdolgozatodat! 
- ? ! 

Sebészet gyakorlaton: 
Egy igen elhanyagolt, idős nénit vizsgálunk, amikor gyakorlatvezetőnk felemeli a 
takarót a beteg lábairól, és figyelmünkbe ajánlja a több cm-s, barna, 
karomszerű körmöket. Mindenki lázasan kutatott emlékezetében, vajon milyen 
betegség tünete lehet ez. Elfordulva a betegtől, gyakorlatvezetőnk oldotta meg a 
talányt: 
- Valamelyik őse biztos sa s volt. 



Itt egy értelmiségi kép. 
Nézi, nézi: jaj de szép. 
Ő csak nassol, lassan tele, 
Nincs ki versenyezzen vele. 

Ugyanehhez a beteghez: 
- Mivel tudja elterelni a gondolatait az evésről? 
- Sokat olvasok. 
- Mennyi ideig tudja lekötni az olvasás? 
Gy. István csendesen megszólal: 
- Ameddig meg nem eszi a könyvet. 

Burger Kings 

Ha már minden kötél szakad, 
István ragad fakanalat. 
Ezzel kavaija a levét, 
Felfűtve a lányok hevét. 



Balatonfüredi nyári gyakorlat 
A strandon elhatározták a fiúk, hogy amíg Zsolt elfuvarozza a lányokat és 
visszajön értük, ők isznak. Visszaérve Zsolt már egy igen pityókás társaságot 
talált. 
A szállásig vezető utat megnehezítette pár momentum. A fiúk valamennyien 
üvöltöttek, mint a sakálok. Petya hangosan böfögve, a hátsó ülésen elterülve 
folyton üresbe rúgta a sebváltót. P.Istvánék házikójához érve a házigazda vette 
át a volánt. A parkoló Lada Niva súlya alatt földig hajoltak a fiatal gyümölcsfák. 
Az út után Gy. István a hálószoba magányát választotta. Zsolt belépvén hangos 
bugyborgássort hallott. Tapitatosan távozott, de félútról visszahajtotta 
lelkiismerete. 
- Valami baj van, István? 
A sötétből nylonzacskó csörgés, majd borízű hang: 
- Most már semmi. 

Csoport-vigyor, ők már tudják, 
Működik a vízi csúszdánk. 
Milyen siklós, milyen nedves, 
Vazelin is felesleges. 

Veszprémi gyakorlatban legvonzóbb a Balaton közelsége. A mozgalmas nyári 
éj szakáktól kómásan készülődött műtétre Zsolt. Beöltözve nem értette, miért 
bámul mindenki megütközve a fejére a bemosakodásnál, miért súgnak össze a 
háta mögött. Túltette magát az egészen, majd kb. a műtét felénél figyelme a 
lábak felé irányult. Amit ő félálomban új fazonú műtőssapkának nézett, az 
LÁBZSÁK volt! 

Sebészet gyakorlaton történt: 
Kérdés: Emlő vizsgálata. 
Sanyi válaszol: 
...Hát először is megnézzük mekkorák, egyformák-e, milyen az alakjuk, majd 
mindkét kézzel, csukott szemmel, körkörös mozdulatokkal alaposan 
körbetapintjuk mind a kettőt. Ezt állva és fekve is megismételjük. 
Gyakorlatvezetőnk közbeszól: Azt hiszem, nem ugyanarról beszélünk... 



* * MB 1 
Nem csoda, hogy a diagnózist nem találták, 
Hiszen az ÉKG-papírt fejjel lefelé tartották. 

Papp István új foga 

Moziban a Terminátor, 
Orgazmust nyújt, menj be bárhol. 
Felfedezte ezt P. István, 
Nála is first lett a listán. 

Végre egy jó példakép, 
S ő máris nyomába lép. 
Nem nyugszik, míg csak azért is, 
Minden tagja nem protézis. 

Azzal kezdődött a terve, 
Hogy króm fogsort simit nyelve. 
Ám bejött egy nem várt eset, 
A metál fog jól leesett. 

Mondta is, hogy: Lehoczky! 
Fogam helyett ezt hoci kii 
De nem használt sietség már, 
A protkóra bűzös út vár. 

Mi lesz véled most, Pistukám? 
Kicsúszik tán egy testoanalis 
fistulán. 
Láthatod még, ha akarod, 
Miközben a szart kaparod. 

Sajna, az appendicitis elmaradt. 
Míg a múdens végig haladt. 
Ileust sem okozott, 
Csak prostatát pofozott. 

2 nap múlva egy nagy fosás, 
Utána meg protkó mosás. 
S hídba a szaros köröm, 
Semmi sincs, mi ily nagy öröm. 

Azóta lett szállóige, 



Melyet fúj mindegyik loige: 
Pfújl Mily "üde" lehelet, 
Csak P. (S) Pista lehetett! 

Itt a csoport bonvivánja. 
Minden kislány őt kívánja. 

Hé te ott ne fényképezz. 
Mert a szatír mindjárt kész 

lesz. 





14. csoport 

Illés Mónika 

Tihanyi Zoltán Horváth Katalin Tomka Nóra Kunos Csaba 

Dombi Attila Pálinkás Andrea 

Kis Ibolya Csajbók Éva Durst Ágnes 



START: 

Bánhegyi Gabriella 

Csajbók Éva 

Dombi Attila 

Ghada Rebei 

Illés Mónika 

Kunos Csaba 

Mészáros János 

Szabó Zsolt 

Szendrényi Gabriella 

Tihanyi Zoltán 

Tomka Nóra 

3LYEREK VQLTORK... 

BEFUTÓK: 

Csajbók Éva 

Dombi Attila 

Durst Ágnes 

Horváth Katalin 

Kis Ibolya 

Kunos Csaba 

Mészáros János 

Pálinkás Andrea 

Szabó Zsolt 

Szendrényi Gabriella 

Tihanyi Zoltán 

Tomka Nóra 

FUTOTTAK MÉG: 

Makovinszky Csilla 

Székely Alin 

Varga Zsuzsa 

Ziad Ahmed 

Mlaczka Joanna 



I I I . év 

ÉLETÉRYE3RK 

Kémia gyakorlat 

Gyak. vez.: Képzeljetek el egy vonatot, ami metil-alkoholt szállít. Iszik belőle a 

vasutas. Mit csináltok? 

Csoport: Keresztet vetünk. 

Anatómia 

*Tinya demózik 

Tóth Lajos: Látta maga a RAIN MAN-t ? 

Tinya: Igen. 

T.L.: Naná, hogy meg kell ismételnie ezt a vizsgát! 

Tóth Lajos előadáson: Ha valaki nem sokat iszik és vacakol, akkor élete végéig folyik 

a spermium termelése. 

III. év 

Etika szeminárium 

*Nóri: Én a szobában nem tudom elviselni a cigarettafüstöt. Olyan akkor a szoba, 

mintha egy kocsma lenne. 

Tinya elmerengve: De szép hely... 

*Gabi: Én szeretnék otthon maradni, gyerekeket nevelni. De mire szülhetném meg 

őket? 

Jani: Mire? Mire hármat számolok. 

Pszichológia szeminárium 

Arról beszélgettünk, hogy ebédnél a húslevesből a tyúk kettévágott fejét a gyerek 

kapja. 



Jani: Ennek megvan az a veszélye, hogy tyúkeszű lesz a gyerek. 

Kórélettan demo 

Gecse tanár úr: Nézzen rám, szuggerálom, hátha ki tudja olvasni a szememből a 

választ. 

Ibolya: ...???... 

G.: Na jó, inkább beírom a kettest. 

I.: Jó, írja be a kettest, de azért tessék még nyugodtan szuggerálni. 

G.: A többieket kiküldjük? 

IV. év 

Szülőszoba 

*A csoport két szende lánya beszélget a WC - ajtón keresztül: 

Bentről: Mit csinálsz? 

Kívül: Állok és várok. 

B.: Akkor olyan vagy, mint egy fasz. 

*A fiúk szülőszobán felsorakoznak. A feladat - kórlap kitöltés. 

Szabó adjunktus úr: Kinél van egy toll? 

??? Csönd. Toll nincs. 

Sz. a. ú.: Az orvostanhallgató toll nélkül olyan, mint a katona puska nélkül. Csak a 

gatyájába lőhet. 

*Ági: Azt hiszem, be fogok tojni szülés előtt. 

Csajbi: Hát nem mindegy, hogy mit nyomsz? 



Szülészet gyakorlat 

Kajtár doktor mesélte, hogy egyes országokban a szük hüvelyt a nászéjszakán a férj 

késsel metszi be. 

Erre Jani: Ennek megvan az az előnye, hogy méretre csinálja. 

Sebészet gyakorlat 

Idős bácsi anamnézise. 

Bácsi: Hogy kíméljem a prosztatámat, keveset bicikliztem. 

Oh.: Volt láza? 

B.: Soha nem volt, de mikor klimaxoltam, hőhullámaim voltak. 

Radiológia gyakorlat 

Jani angiográfiát elemez: Egyből szembetűnik, hogy 35 éves nőbetegről van sző. 

Belgyógyászat gyakorlat 

* 1 3 0 kg-os nőbeteg. 

Csajbi: Ugye a szüleitől örökölte a nagydarabságát? 



•Jani referál: A beteg panaszai azzal kezdődtek, hogy Orosházán lakik. 

•Ibolya és Attila nagyon idős, nagyon gyenge, nagyothalló néni anamnézisét veszi 

fel. 

A.: A székletével nincs problémája? 

N.: He ??? 

A.: Milyen gyakran szokott székelni? 

N.: Sétálni? Hát ... szoktam. 

I.: De KAKÁLNI?! 

N.: Hát azt is. 

V . év. 

Urologia gyakorlat 

•Szalay doktor arról beszélt, hogy egyes férfiak maszturbációjuk során jegygyűrűt 

húznak a péniszükre. 

Kata: Miért nem inkább karperecet? 

Szalay dr.: De el vagy kényeztetve! 

•Ági 2 0 éves fiú heréjét készül vizsgálni, húzza a kesztyűt. 

A beteg, kikerekedett szemekkel, csalódottan: Kesztyűben? 

•Rutinos lányok a férfi beteg nemi szervét tapintják. 

Szalay dr.: Nos? 

Lányok: Vörös, duzzadt herezacskó... 

Sz.: Milyen diagnózisra gondoltok? 

L.: Orchitis? Epididymitis? 

Sz.: Két oldali orchiectomia után? 

Urológia vizsga előtt 

Móni: Biztos húzok valami szart. 

Tinya: Itt szart nem lehet húzni, maximum húgyot. 



Urológia vizsga 

Csaba 4-es és 5-ös között állt. 

Dr. Béli: Húz még egy tételt? 

Cs.: Inkább kérdezzen! 

Dr. B.: Mit kérdezzek? 

Cs.: Bármit. 

Dr. B.: Hogy van? 

Cs.: (tétován) Köszönöm ... megvagyok. 

Dr. B.: Jó, akkor ötös. 

Csajbi: 

45 . nyelvvizsgájára készül busmo szuahéli bong-csung nyelvből. 

Újra Magyarországra látogat -immáron másodszorra az elmúlt öt évben-, hogy Nobel -

díjjal honorált előadását megtartsa az ambulanter beültetett veseprotézis elleni 

immunreakcióban szereplő T-shirt (sört) sejtek és masturbocyták működéséről. 

Előadását az elsők között elsajátított magyar nyelven tartja. 



Attila: 

Elérte a hőn óhajtott 133 cm-es bicepsz átmérőt. (Csaba szerint ez még mindig 

kevés.) Ha valaki többet szeretne tudni erről, a lexikonban a "dombiceps" címszó 

alatt találja. Kórháza azóta asztalos - ügyeletet is tart, dr. Dombi útját ui. elrepedt 

ajtófélfák jelzik. 

Ági: 

Az ötödik szépségversenyt nyerte meg, másodállásban a Caola cég háziasszonya. 

Miután 8. fonendoszkópját is elveszítette, úgy döntött, ezentúl fültölcsérrel vizsgálja 

a betegeket. 

Ügyeletben asszisztenseivel -akik egyben kísérleti alanyai is- koktélokat kever. 

Kata: 

Örökre eltávozott körünkből. Azóta Egyiptomban él. Az ottani gyerekeknek színjátszó 

kört szervezett, és rendszeresen fellép a kairói TV-ben. Az egyiptomi szerájok eü-i 

vezetője. A fáraók fáradt testét fáradt olajjal kenegeti. Kidolgozta a homokos száraz 

párakötés elvét (teveszar + homok). Keblei miatt néha a kétpúpú tevékkel keverik 

össze, emiatt előjegyeztette magát egy kontúrklinikán. 

Alain Delon azóta is az ágynemútartójában mumifikálódik. 

Szójárása: Ha Fellini, Bergman keres, írjátok alá a szerződést helyettem! 

Móni: 

Csábos pillantásait dagadt mandulákra veti, és bioenergiával szanálja azokat. 

Atlétikai múltját előadóként kamatoztatja. Előadásainak címe: "A gát nem akadály." 

Ibolya: 

Házasságának krízishelyzeteiben is csak 2 dB-lel lépte túl a hallásküszöböt. 



20 év praxis után anamnézis felvételének idejét sikerült fél délutánra rövidíteni. 

Csaba: 

Czigner professzor hosszas rábeszélésére átoperáltatta az orrát. Mostanra a füle 

(farka?) nőtt meg. 

Ez évben választották a SZOTE díszdoktorává. Felsőszentivánon már három utcát 

neveztek el róla. Legfrissebb publikációjának témája: a tangóharmonika szerepe a 

prémedikációban és a rehabilitációban. (Feleségét is minden este harmonikaszóval 

altatja el.) 

Jani: 

Világra segítette a 3924 . csecsemőt. A nők forró aranyba foglalták a doktor urat. 

50 éves korában feminofíliája feminofóbiába csapott át. (indikátor: lakmuszpapír) 

Andrea: 

48. születésnapján bekopogott hozzá az önbizalma. Azóta Róbert Redford fiával jár. 

(aki apja kiköpött mása) Bőre hamvasabb, mint a harmatos bazsarózsa. Ha jobban 

kinézne, kiesne. 

Zsolti: 

A Kanári- szigetek körüli "A" kategóriás surf verseny győztese. Két mandula műtét 

közti szabadidejét a miskolci tavakon tölti. Mottója: "Jó szelet!" 

15 éve elnyerte a "Minta családapa" címet. Azóta nem pályázott. 

Gabi: 

Bivalybasznádon a helyi FoNókör vezetője. A faluban az elmúlt 100 évben először 

tapasztaltak természetes fogyást, amit ö sem kerülhetett el. 



Csaba és Zsolt több évi fáradtságos munkája révén Gabi lett a falu sexologusa. 

Jelenleg Boody Aleen vele forgatja az "Amit tudni akarsz a sexről" c. filmjének 

folytatását, melynek alcíme: "De sosem merted 2x lehúzni a budit." 

Nóri: 

2020-ban jubilált. 100. kerékpárját lopták el. Hiába használt egyszerre 10 

szétszedhetetlen U-alakú acélzárat és szedte ki a kereket minden parkolásnál. Azóta a 

legjobb modellt, a Lego-biciklit veszi. 

Hátizsákkal a hátán rockja a ropit / ropja a rocky-t a táncklubokban. 

Tinya: 

Sebész. A hétvégi rugby - meccseken szerzi patienturáját. A Metallica - Nothing Else 

Matters c. számának újraírására kérték fel. 

Műtéteinek időpontját gyerekei etetési idejéhez igazítja. A Sebészeti Klinika 

műtőjében feltárta az angol királyi bullát. Gennyes tartalma miatt fél óráig szívta a 

fogát. 



K3REK ffl3T HJÉRDÉKOXRÉRK? 

Dr. Furák Józsefnek: egy csokor tibiát 

Dr. Tiszlavicz Lászlónak: bélhúrokhoz Stradivari hegedűt 

Fodor Gábornak: fözöpohárkészletet az újabb üveg Martinihez 

Dr. Sziklai Pálnak: "Híres emberek szembetegségei" c. könyvének első példányát 

Dr. Vass Zoltánnak: kalapácsot, üllőt, kengyelt 

Dr. Lászik Andrásnak: mozijegyet Agatha Christie filmekhez 

Dr. Bencsik Krisztinának: lelkes hallgatóságot 

KEDVENC OKTATÓINK: Fodor Gábor 

Dr. Furák József 

Dr. Greksa Ferenc 

Dr. Jármay Katalin 

Dr. Sziklai Pál 

Dr. Tiszlavicz László 

MURPHY - FÉLE ÖSSZEGZÉS 

I. év: Előbb-utóbb beáll a körülmények lehető legelőnytelenebb elrendeződése. 

II. év: a dolgok rosszabbodásának nincs végső határa. 

III. év: Ha javulni látod a dolgokat, akkor valami fölött elsiklottál. 

IV. év: Ha jól érzed magad, ne aggódj. El fog múlni. 

V. év: Minél távolabbi a jövő, annál biztatóbb. 



CSOPORTBULI 

•Jani: Ne nézzé', kérdezzé', vetkőzzé' oszt élvezzé'! 

•Zsolt: Kiféle, miféle, kefél-e? 

Gyerekeink 

Balogh Bence Tihanyi Dávid 



Az evolúció nagy pillanata 

Húzd ki! Húzd ki! 

Artériába kerültél. 



Variációk egy témára: CSÓK 







F O G Á S Z O K 

A Tiszáról vizet hoznak, 
Nyakat, fület szappanoznak. 
Ragyog a fog, nincs benne lyuk, 
Gyönyörű is a mosolyuk. 



FOGÁSZATI ÉS SZÁJSEBÉSZETI 
KLINIKA 

Dr. Hattyasi Dezső Dr. Mari Albert Dr. Szentpétery József 
ny. tanszókvezető egyetemi tanár tanszókvezető egyetemi tanár ny. tanszókvezető egyetemi tanár 

prof. emeritus prof. emeritus 

dr. Kovács Ádám 
egyetemi tanár 

dr. Fazekas András 
egyetemi tanár 

dr. Sonkodi István 
docens 

Tí 
dr. Gorzó István 

docens 
dr. Borbély László 

docens 

dr. Kocsis S. Gábor 
adjunktus 

dr. Olasz Tibor 
adjunktus 



wmBm 
dr. Radnai Márta 

tanársegéd 
dr. Szontágh Eszter 

tanársegéd 
dr. Traub Eszter dr. Kapros Péter 

tanársegéd tanársegéd 

dr. L. Kókai Erzsébet 
tanársegéd 

dr. Nagy Katalin dr. Fehér Ákos 
tanársegéd tanársegéd 

Vendégoktatók 

dr. Halász Jenő 
tanársegéd 

dr. negyesi Ferenc dr. Molnár Erzsébet dr. Antal András 
osztályvezető főorvos ny főorvos fogszakorvos 



klinikai orvos 

dr. Füzesi Belga 
klinikai orvos 

Dr. Stájer Anette dr. Seres László dr. Kocsis András dr. Karácsonyi Sándor 

dr. Benedek Gábor 
klinikai orvos 

dr. Tóth Éva 
klinikai orvos 

dr. Perényi János 
klinikai orvos 

dr. Szabó Róbert dr. Koltai Attila dr. Kovács Ágnes 
klinikai orvos 

dr. Kőhalmi Tamás 
klinikai orvos 

dr. Koncz Edina dr. Pelsőczi - Kovács István 
klinikai orvos 



15. csoport 

. f l ' r n rnrí 

Lehoczky János Kiss Aranka Antolik Marianna Pelsőczi -Kovács István 

mm 
Gábriel Grünberg 

\ v v 

I I 

.wd 

Török Zoltán Rung Katalin Nyárádi Ákos 

Gyurgyik Pál 

A d 
Boda Beáta 



Mottó: 
"Kérlek hivj vissza 
később, épp fogat 
húzok " 

KEZELÉSI TERV: 

1. Felvételi iroda - Kapros tansegéd: 
- Gyerekek, megjött A BETEG III 

Most mit csináljak vele? 
Szerinted onco negatív, vagy 
vitai pozitiv? 

2. Fogszabályozás - Dr. Kocsis 
S. Gábor (adj.): 

- Szerintem szkeletál is, 
meg deutál is. Mönjön haza 
a kölök! Várj! Majd mögnézi 
Nemecsek. 

3. Gyermekfogászat - Traub tansegédnö: 
- O.K. Főnök! Beveszem az előadásomba, 

aztán rövid ünnepséget tartok. 

4. Parodoutológia - Gorzó tanár úr: 
- Mit akartok ezen a betegen kezelni, csak a gravitáció tartja a 

fogait. Ha tüsszent úgyis kiesnek. 

5. Konzerváló fogászat - Olasz adj. úr: 
- Az a véleményem, hogy mivel a 

Ca (OH)2- tartalmú cementek 
ossificatiót indukáló hatása közismert 
- bár meggondolandó ilyen esetben a 
glasionomer cement előnyben részesítése, 
igaz, hogy meglehetősen érzékenyek 
nedvességre, de ne felejtsük el, 
hogy az antero-postenor hibrid 

kompozitok is esetleg. 
Hogy is van ez? 



6. Szájsebészet - Ambulancia -
- Szontágh tansegédnő: 

- Csak nem erről a fogról beszélsz 
Tibikém? Akkor ezért nem akarta 
engedni a beteg, hogy kihúzzuk. 

- Brumi! Tied a beteg! 

7. Szájsebészet: nagy műtő -
Borbély tanár úr: 

- Sünikém zene füleimnek amit mondasz, de azért mert csúnyán 
nézett ki, még nem kellett volna LeFort lll-as törést csinálni neki. Majd ha 
társprofesszor leszek megmütöm. Addig várhat! (A tanár úr még nem teljesen perfekt 
telefonálásból.) 

8. Onkológia - Sonkodi tamár úr: 
- De jó, hogy nekem nincs telefonom, 

ide nem küldik, pedig én tudom, 
hogy rákos! 

Post scriptum: A beteg protetikai ellátása eleve lehetetlen volt, mert az osztály 
telefonja állandóan foglaltat jelzett... 

IGY KEZDŐDŐT 

János, mint lelkiismeretes csoportvezető az első vizsgaidőszak előtt felvette az 
indexeket és otthon bedobta a garázsba. Mire hazaért, megdöbbenve látta 
szétdobva, összetaposva és megrágva a leckekönyveket. Kutyája (makrospániel) 
Pedigree Palnak vélte őket. 

Orvosi kémia 
Kovács Kálmán prof: - Egy külföldi hallgató panaszkodott nekem: 

- Milyen logikátlan ez a magyar nyelv, mert igy ragoz: 
menyasszony - nyal és vőlegény - nyel, pedig ez 
fordítva sokkal élvezetesebb. 

Élettan demóra menet: 



János Kis Polskijában buzgón magyarázza Ákosnak a vérnyomásmérés technikáját: 
- Tudod, úgy van: Meg fogod az artéria radiátort.. 

A röhögéstől két piros lámpán is átmentek. 

Anatómia gyakorlat: 
Vereczkey doktor: Hogy hívják a kezét görögül? 
Kőhalmi Tamás rávágja: Hérosz! 

Szövettan: 
Vereczkey: Megnézzük mógegyszer ezeket a diákat? 
Mire Heibl Laci: Anyád! 
(Az történt, hogy János lekapcsolta a mikroszkópok lámpáit, és Laci előtt hirtelen 
elsötétült a kép.) 

Csoportunkban egyedül Török Zoli végzett tudományos munkát, anatómia vizsgán 
felfedezte a ganglion faciale (Töröki-t), melyet llnyikár Erzsébet 2 + -al jutalmazott. 

Kórbonctan: 
Zábrák Józsi: Miben hal meg a májhómás beteg? 
Mariann: Icterusban! 

Demón bizonyos pontosan körülirt kérdésekre nem tudtuk a megfelelő választ. 
Például: Kinek a mijében található, és micsodának a mije lesz milyen? 
(A terhes nő hasában lévő magzat tüdejében lévő TBC-re gondolt.) 

Boncolási gyakorlat: 
Zábrák éppen a húgyhólyagot nyitja meg. 
János: Na, b... meg, ez is most hugyozik utoljára! 

Belgyógyászat: 
Sági tanár úr vizsgáztatási mottója: 
- A fogászokat azért nem rugóm ki, mert nem bírnám még egyszer végighallgatni azt 
a sok hülyeséget, amit összehordanak, egyébként is egy felelet alatt ötször megölik a 
beteget. 

Ismét Sági docens: A fogorvosok az orvostársadalom butikosai! Azt hiszik, mert 
pénzük van, van agyuk is. Bezzeg, ha baj van, a klinika kapujában kiabálnak orvos 
után. 
(A tanár úrnak csak a felesége és a fia fogorvos.) 

Sebészet: 
Gyakorlaton Petry adjunktus feltette azt az intim kérdést: 
- Jártok előadásra? 



Néma csend egy percen át (a kérdés kellő tiszteletet kapott), majd Mariann 
megszólalt: 
- Hm, ... na most nem értjük a kérdést.... 

Hajdú tanársegéd: 
- Milyen érmútéteket ismertek? 
János: - Hát átvágjuk az eret. 
- Igen van olyan is, csak azt harántirányban a lábbal együtt végezzük. 

Szájsebészet: 
Ákos ismerős betegét mutatja gyakorlatvezetőjének. Szonthág Eszter: - Melyik a 
panaszos fog? 
Ákos: - István, melyik fogadból jön a genyó? 

Szonthág Eszter: - Ari, hol dolgozik a férjed? 
Ari: - a MÁV-nál. 
Eszter: - És mégis mit csinál? 
Ákos közbeszól: Bakterológus! 

Gyakorlaton Chadi leteszi a telefont és megkérdezi: 
- Hol van Pestlőrinc? 
- Tudod Chadi: Budapesten! 
- De a prof. keresi! 
- Pestlőrincet? 
- Nem ismeritek azt a csoporttársatokat akinek három neve van? 
- Ja a Pelsőczi! 
Chadi: hogy lehet valakinek ilyen hülye neve. A Chadi Torbey az egyértelmű, de ez 

A műtőasztalon fekvő betegnek a submandibularis tájékról a mellkasig terjedő 
gyulladása van. 
Ákos: nézd, ez elég súlyos lehet! 
János: Á, csak tyúkmelle van! 
Ákos: De miért piros? 
János: Nem láttad, hogy az előbb megpaskolták? 

Konzeráló: 
Ákos a szuvasság eltávolítása után gyak. vezetőjét kérdezi: 
- T. segédúr, elég kemény? 
- Olasz: Én nem tudom a tied milyen, az enyém eléggé az, - mondta mosolyogva. 

A gyakorlat közepén Chadi doktor fogpiszkálóval a szájában betéved a rendelőbe. 
- Chadi, szerintem elég közel van a pulpa, mehetek még tovább? 
- Hülye vagy, olyan messze van a pulpa, mint ide a Gösser! 



Konzerváló fogászati gyakorlaton Ferber tanársegéd úr számolatlan mennyiségű 
egyest osztott ki. Mariann teljesitményfüzetébe is egy hónap alatt három bekerült, 
igy ez az állapot teljesen természetessé vált, Mariann is beletörődött ebbe az 
értékelési formába, igy amikor valami kétséges dolog merült fel, a kérdés 
egyértelművé vált: 
- Tanársegéd úr, egy egyesért szeretném megkérdezni, fúrjak-e tovább? 
- Fúrjon tovább és hozza a füzetét. 

Protetika: 
Etnikum ül a székben. 
Ákos: - Ha valami fájdalmat érez, emelje fel a bal kezét. 
Mire a koma: - Mé' a jobb erősebb! 
Ezután a kezelés abszolút fájdalommentesen folyt. 

Ugyanennél a betegnél: 
- Már nem irritálja a protézis széle a nyálkahártyáját? 
- Nem, má* nem imitálja. 

Klinikánk büfése, Margit néni új fogpótlást kapott, amit Bea ragasztott be. 
Pelző: Végre elkészült az új Margit-hidl 

Vályi Peti órák óta adaptálja az általa vett lenyomatra készült hidat. Nem megy be, 
szorul, billeg. 
Magába roskadva, kétkedve forgatja a kezében művét és sztoikusan megjegyzi: 
- Csodálkoznék, ha ebből valaha lenne valami. 
Mariann a rendelő másik végéből: 
- Én meg azon csodálkoznék, ha belőled valaha fogorvos lenne! 

Szigorló félévben az eltávolított hid ideiglenes visszahelyezésekor a beteg 
kétségbeesetten megszólal: 
- Ez a hid magas. 
Mariann válasza: Ez már sajnos az is marad!... 

Lapzártakor érkezett: 
János: Pali mondjál már valami poént magadról. 
Pali: Talán szájsebészet kollokviumon...., amikor iridocilitisz helyett iridociklitiszt 
mondtam. 
Kitört a röhögés... 

FOGÁSZT A KEFÉJÉRŐL... 

A. Marcsi: Ha nagyon megéhezem, még a kefémet is megeszem! (tipus: ORAL - B) 
B. Beus: Én a jó rugózásút szeretem 

(Sanyi - fresh) 







16. csoport 

Nagy Erika Márta 

Kovács Ágnes Vályi Péter 

W " 5 1 * ' 

A ^ w . 

Koltai Attila Ileibl IAszló Tarján Csaba 

Katona Zsuzsanna 

Mihályfi Adrienne 

Mohamed Khadi Sipos Judit Lisztes Judit 



AKIK NEM JUTOTTAK TELEFONHOZ.. 

Baltás Béla aki napszemüvegben jött be protetika gyakorlatra, Attila rá is szólt: 
- Béla, rajtad maradt a napszemüveg, miért nem veszed le? 
Béla lehúzta orráról... 
- Na tedd vissza, látom lecsúszott a homloklebernyed. 
- Igen, van még némi vér az alkoholomban. 

Heibl Laci, akinél gyerekfogászat szigorlat előtt a tételeket beszéltük meg. 
Laci: - Mivel tudjuk, hogy az Infantidot erősen oldja a nyál, ezért alsó fogakba ne 
használjuk, a populáció jelentős részét kitevő Sjögren-szindrómás gyerekeknél 
viszont kiválóan alkalmazható. 

Katona Zsuzsa a műtőben: 
Borbély docens úr: Mikor mész férjhez csibém? 
Zsuzsi: Májusban, mert az olyan szép hónap. 
Borbély docens úr: Akko' mér' kell igy elbaszni? 

Ilyen a a jól kereső fogorvos, ahos Katona Zsusza koronakeresés közben. 

Kadi, aki protetika gyakorlaton (Anno IV. év elején) odaadóan fújta ki a beteg 
szájából teljes vitáikapacitásával a dent..forgácsot. Antal tanársegéd úr nem 
értékelte igyekezetét. Megjelent a beteg háta mögött egy óriási transzparenssel, 
melyen ennyi állt: PUSZTER! 



Koitál Attila 
Gyerekfogászat gyakorlaton Orsikát kezelte, aki nem volt éppen a legkönnyebb 
beteg. Üvöltött, sirt, tizen fogták le, mégis vonaglott, rángatózott, 
összeharapdálta Attila ujjait. Végül mégis sikerült legyűrni. Mire kész lett a 
tömés (másfél óra), Orsika egy pillanat alatt elhallgatott és csengő gyermeki 
hangon, halkan megszólalt: 
" Hagy öblítsek már egyet!" 

"Ha mégegyszer ezt merészeled 
tenni velem, én is visszaharapok 
ám ...! 

Ugyancsak Koltással történt: 
Parodontológia gyakorlaton a betege szájápolási szokásairól érdeklődve 
megkérdezte: 
- Milyen kemény a keféje. 

Mire a beteg: "Hát! Eleinte kemény, aztán megpuhul." 

Kovács Attila 
Fül-orr-gége előadáson Jóri docens úr megkérdezte: 
- Mit gondolnak, mi a teendő, ha valakinek rovar kerül a fülébe. 
Attila: - Chemotox... 



Attila kedvenc kezelési póza. 

Kovács Ági 
Ági betegének ideiglenesen volt beragasztva a hidja. A beteg el is hagyta amikor 
biciklizés közben ráhajtott egy bukkanóra. Ez még nem is lett volna nagy baj, ha 
nem jön arra épp egy teherkocsi. A páciens élénk hadonászására a sofőr kihajolt 
az ablakon. Meg is kapta a magáét: 



Mihályi! Adrienn: 
Protetika gyakorlat elején Bárdos doktor az aznapi teendők megbeszélését vezeti. 
Mikor Adriennhez jutott ő nagyban Zsuzsával dumált, igy csak ennyit mondott: 
- Még nem jött meg. 
- Részvétünk, de a beteggel mi van? - hangzott a reagálás. 
(Adrienn a technikai munkára gondolt.) 

Nagy Erika 
Protetika gyakorlat végén Erika odamegy Perec doktorhoz: 
- János! Nézd már meg ezt a lenyomatot! Elküldhető a technikára? 
- Csak végszükség esetén - mondja János. 
Erika kétségbeesetten: 
- De most végszükség van, mert ha nem fejezem be időben a gyakorlatot jön a 
Bárdos Robi és ad egy egyest. 

Sipos Judit 
Elmés beszélgetés csütörtök délután hazafelé menet Koltai Attilával. 
Attila: Holnap bemegyek szemészetre. 

Judit: Miért, valami baja van a szemednek? 
Attila: Nem, csak előadásunk lesz!!? 

Talján Csaba 
Csaba már elég régóta szenvedett az egyik protetikai beteggel. Egyszer csak 
megunta és igy szólt: 
- Na most már szólok valakinek, aki ért is hozzá! 
(A beteg szegény azt hitte, hogy poénkodik.) 



Lisztes Judit 
Parodontológia gyakorlatra a beteg boldogan hozza a Judit által Javasolt 
fogkefét. Judit kedvesen megkérdi: 
- Használja is, vagy csak megvette? 

Tanáraink mondták... 

Parodontológia: Gorzó tanár úr 
- A szakvizsgásaink Jelentették, hogy Pesten csapvizzel locsolják a fogakat. 
Hátha kinőnek.. 
- Vérzékeny betegnél két kesztyűt kell húzni, mert köztük gyakoribb az AIDS-es. 
Azt meg, hogy buzi, úgysem mondja meg. 
- Én már elég régóta kapirgálok a betegek szemétdombján fogkő után. Különben 
is, a fogkő hasznos mert sinezi a fogakat. 
- Mit gondolnak mi a zseniális a Blendamed reklámban? 
Igy lehet csinálni egyetlen fogpasztával kemény tojást és lágy tojást. 

Szájsebészet - Dr. Halász t.segéd úr: 
Vizit közben mentősziréna hangzik fel. Megszólal a tanársegéd úr: 
- Most hozzák az akut pulpitiszt. 

Dr. Szontágh Eszter t.segédnő: 
Nagy bácsinak radikális nagy műtétje volt. Szomorúan üldögélt harmad nap az 
ágyán lábát, s orrát lógatva. Odament hozzá a Sipos t.segéd, s megkérdezte tőle: 
- Mi a baj, Nagy bácsi? 
- Hát mi, mi?! Próbálná a doktor úr azt mondani, hogy Moszkvics slusszkulcsl 

Eszter egyik előadásán a frenulumokról beszélt, s mellékesen megjegyezte, hogy 
a fiúknak eggyel több van. 
Mariann kíváncsiságtól gyötörve megkérdezte: 
-Hol? 
- Kérd meg a Jánost vagy a következő órában a Kovács prof. urat. Biztosan 
szívesen elmagyarázza. 

Ugyanazon előadás második felének kezdetekor Kovács prof. megkérdezett 
minket: 
- A gyerekek mikor kezdenek beszélni? 
Eszter kifelémenet visszadugta a fejét az ajtón: 
- Tessék? 
- A tanársegédnő már biztosan 1 éves kora előtt beszélt. 

Dr. Borbély docens úr: 
- Nem kell mindig a vörösseggű majomra gondolni! 

Utána az ember mindig arra gondol. 



Protetika - Dr. Fazekas András 
- Az öreg varázslóknak fiatal lányok rágták meg a táplálékot. Amikor megunták 
elkezdtek főzni. Amikor ezt is megunták kitalálták a teljes protkót. 

Ideg - Elme - gyogyó - Dr. Avramov Katalin: 
- Ki a mamilla félje? 
- ? 

- Hát a papilla. 

- A ballismus nem azonos a pillangó úszással. 

- A parknisonosok arca kenőcsös, de nem az Anacondától. 

Miután a tanársegédnő elmagyarázta nekünk, hogy az acalculia nem más, mint 
számolási képtelenség, Laci megszólalt: 
- Lásd: pénztárosnő. 

- A testvázlat zavar során az illető úgy érzi, mintha az egyik fele nem lenne. 
Laci: - Melyik? Az alsó vagy a felső? 

- Ma a dementiákról lesz szó. Egyet már ti is ismertek: az Alzheimer kórt. 
Ari: Micsoda? 
- Alzheimer - egybe kell irni. 

Egyik gyakorlatunkon a tanársegédnő egy schizofrénnel beszélgetett - aki 
idegosztályon volt beteghordó, - mielőtt paciens lett belőle. 
- Mi a véleményed a II. kórház hálós ágyairól, Zsolt? 
- Mire fel lehet húzni a beteg lenne gyalog! 

Konzerváló fogászat - Dr. Ferber 

T.segéd úr megkérdezte betegét: 
- Mire fáj a foga? 
- Hát a legutóbbi időben egy rókabundára. 

Előadáson vitalitásvizsgálatról beszélve elmondta, hogy hidegingerhez a 
vattagombócot jól össze kell gyúrni, mert az folyadék hatására megduzzad, majd 
megfagy. így, ha közelitünk a beteg szájához érzékeny lesz a felső 4, 5, 6, 7, 8-as 
foga, meg az egész alsó fogsora. 



Egyik konzerváló fogászat gyakorlatunkon készült az itt látható fénykép. Mikor 
megmutattuk Nagy Kata t.segédnőnek boldogan mutatta asszisztensnőjének -
Ingének - a fotót. 
- Nézd, nem is olyan nagy a "seggem". 
Mire Inge: 
- Persze, mert csak a fele látszik. 

Protetika - Dr. Mari Albert prof. 
Előadás elején a prof. úr már régóta babrált az irásvetitővel, de sikerűit 
összeszerelnie, amikor kitört belőle a matrózlázadás: 
- Volt már, hogy sikerűit beraknom, de akkor még fiatalabb voltam. 

Egy másik előadás elején, igy köszöntött minket: 
- Kedves kollégák, most két hétig még a csapból is én fogok folyni Önöknek. 
(Akik nem Jártak előadásokra, nem vették ezt észre.) 

Szájsebészet szigorlat után Szontágh Eszter ásványvizet ivott, ami állítólag 
dúsított fluort tartalmazott és Szerbiából származott. 
Brumi - alias Borbély tanár úr - kedvesen ránézett Eszterre, és igy szólt: 
- Ez olyan ital, hogy megiszod és felrobbansz tőle! 



Radiológia - Dr. Kapros t.segéd 
A tanársegéd úr a luxatio helyretételét magyarázta: 
- Erőteljesen lefelé húzni, majd vissza, utána érdemes néhány napra felkötni... 

Ortodontia - Dr. Kocsis S. Gábor adj. 
- Röntgen szemünk van igy látjuk az arc csontozatát. 
Ha meg nem látjuk köll csinálni röntgent. 
- Ma már Magyarországon is lehet választani milyen szinű fogszabályzót kér a 
beteg. Pirosat, kéket, farsang idején fiittereset. 
- A palatumhasitó készülék nem fáj - az orvosnak legalábbis... 

- Folytatjuk azt a marhaságot, amit a múlt órán elkezdtünk. Mi az, hogy három 
terhes nő gurul le a lépcsőn? ? 
Hát vetélkedő! 
- Itt a klinikán is folytatunk kísérleteket, az embereket kivéve még egéren és 
patkányon. 
- Én akarok a milói vénusz lenni, mert kopasz Vénusz nincs még. 
- Szakvizsga nélkül magánrendelőben fogszabályzót késziteni, nem más mint 
kuruzslás. 
- Kovács Ádám csinált egy ék alakú kimetszést a beteg nyelvéből. A kislány igy 
egy hónapig nem tudott beszélni. Nem baj, legalább csend volt otthon. 

Sebészet - Dr. Veszprémi Laci 
- Repes a szivem, mint a bárány farkincája, hogy nektek tarthatok előadást. 

Radiológia - Dr Pikó Béla 
- Az az alkoholista, aki többet iszik, mint a kezelőorvosa. 

Belgyógyászat - Sági tanár úr 
Előadáson hangzott el: 
- Koronáriabetegség első jele: hirtelen halál... 

- Angniás fájdalom elkülönítő diagnózisánál mindig rá kell kérdeznünk, hogy a 
betegnek vannak-e funkcionális szívpanaszai. Erre általában a következő választ 
kapjuk: "Jaj doktor Úr! Olyan mintha egy ponton kést forgatnának benne és 
még kampó is lenne a végén, ami lefelé húzza." 

- A kumanic patkányirtószer! Hát mi nem erre használjuk...! 

- Epekő esetén régen javasolták az olajos ivókúrát. Eredmény: a beteg boldogan 
jött, és elújságolta, hogy már 110 követ hajtott igy el. 



- Chr. pancreatitis ismertetőjelei: steatonhoea és kiadós, akár napi fél kg-os 
széklet. Nem viszi le egyszerre... 

- Tudják-e mi a rectalis vizsgálat beceneve? 
- ? - Tojózás 

- A digitális adásakor próbálkoztak avval, hogy érzéstelenítővel adják, mivel 
kegyetlenül csipte a beteget. A különbség csak annyi volt, hogy a beteg igy 
hazafelémenet kezdte szidni az embert. 

Anamnézis felvételkor hallottuk: 
Beteg: "Úgy fáj a fejem, mintha az ideg lökdösné az agyam." 

Az egyik beteg kikérdezésekor megkérdeztük mi a panasza, mire a beteg azt 
válaszolta, hogy húgycsőszűkülete van. Ennyivel azért nem értük be, s újra 
megkérdeztük: 
- Mi a panasza? 
- Mondtam már, húgycsőszűkületem van. 
- De honnan tetszik tudni? 
- Hát maga pisil vele, vagy én? 

Gyógyszertan - Dr. Szilvássy 
- Ma rögeszmét cserélünk a NSAID-król, melyekről tudásunk oly kevés, mint 
kengurun a fantom, vagy mint árvaházban a szülőértekezlet. Az Egyesült 
Államokban már rég kiderítették, hogy a szalicilátok mellékhatásözönt idéznek 
elő. A Coca-Cola dependens angolszász országokban a Novamidazophent már 
nem adják, max. öngyilkosjelölteknek. Magyar parasztnak még igen, mert olcsó. 
Magyarországon főként a Phenacetint kezdték el enni, mint Derkovichék 
vaknyula a káposztát. A Knoll könyv szerint a Phenacetin hatásmechanizmusa a 
következő: ciclooxigenáz-gátló a hypothalamusban, nem az a periférián. Ez 
nagyon szép, de csak szíriai aranyhörcsögben. 

- Pszichiátriai kórképekre ható gyógyszereket fogászoktól számonkérni: 500 év 
purgatórium - a vizsgáztatónak. 

Biológia - Dr. Szemere György 
- Ha egy egér hat ujjal születik, senki sem figyeli meg, mert utána kellene menni 
az egérlyukba. 

- 1 1 . parancsolat: Szeresd feleséged gyermekeit, hátha a tied is köztük van! 



- Milyen a hirtelen szőke? - Az aki bement a fodrászhoz és hirtelen szőke lett. 

- Holnap közzéteszek egy hirdetést az Expressbe: "Gyakorló humángenetikus 
vagyok. Férfiakat és nőket keresek kísérleti keresztezés céljából." 
Az eredmény: vagy a rendőrség visz el, vagy a mentők. Mindenképp autóban 
utazok. 

APRÓHIRDETÉSEK 

• Mikrobiológia korrepetálást vállalok - Mihályi! 
Jelige: "hatosra tudom" (három jegyből) 

• Rokk' ant' Roll tánctanfolyam, csak lányoknak! Az órákat szigorúan 
négyszemközt adja: Kovács Attila táncdemagógus. Pontos megjelenés kötelező!!! 

• Lisztes bödönömet Szilveszterkor elvesztettem. Kérem a becsületes megtalálót, 
magas jutalom ellenében nehogy visszahozza! Jelige: BUÉK. 

* I. osztályú nőt keresek tömhető II. osztályú cavltással. 
Jelige: 7 nyelvvel perfekt vagyok. 

* Metall-szerkómat depeche-esre cserélném. 
Jelige: Már - metál. 

* Lovagolni tudó konyhatündér zsokéjára vár. 
Jelige: Hopsza, hopsza, hopszassza. 

* Szemérmes, szép, szőke szépség szeretné szemérmére szorítani szelid 
szerelmét. 
Jelige: Mikó Jössz már! 

* Érintetlen uv-keretemet Jutányos áron eladnám, esetleg horgászbotra vagy alig 
használt barátnőre cserélném. Fényképes leveleket a Bécsi krt.-i nyugdíjas 
klubba várom. 

* Magánrendelőmbe fotogén egyének Jelentkezését várom. 
Jelige: Szeretek exponálni (főleg pulpát). 



* 180 cm magas, jó megjelenésű, sportos, házias jól kereső, intelligens, megértő, 
barna féríl sioktatását vállalom évszaktól függetlenül. 
Jelige: Rózsadombi villa nem akadály. 

* Vitorlás kölcsönzőmet megnyitottam. Hátszél biztositva. Anyagiak 
megbeszélésem szerint. 

* Totálkáros autómat szociális ösztöndíj-kiegészítéssel újra cserélném. 

* Nyelviskolámat megnyitottam. Mozgékony, hosszú nyelvűek előnyben! 

A hirdetések feladóit a szerkesztőség lefizetése után lepleztük le. 
1. Mihályfi Adrienn 2. Kovács Attila 3. Taiján Csaba 4. Kadi Mohamed 5. 
Kovács Ágnes 6. Sipos Judit 7. Mikóné Katona Zsuzsa 8. Koltai Attila 9. 
Mihályfi Adrienn 10. Nagy Erika 11. Baltás Béla 12. Baltás Béla 13. Heibl 
László 
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NYOMDA 
Csongrád megye 

legnagyobb könyv- és lapkiadó nyomdája! 
DÉLMAQYAR KFT. N Y O M D A 6725 Szeged, Kálvária sgl. 67. Tel.: (62) 323- 047 

Igényeinek megfelelően, magas színvonalon készítünk különféle nyomdai munkákat: 
Könyvkészílés, napilapok, üzemi és egyedi újságok kiadása, kereskedelmi 

nyomtatványok, meghívók, szórólapok, reklám és céges levélpapírok, névjegyek, 

sorszámozás, perforálás, tömbözés, a grafikai tervezéstől a kivitelezésig tartó nyomdai 

munkák autó- és fototipla színes és egyszínű sokszorosítás. A J méretig. 
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A R A N C I A 
B I Z T O S Í T Ó RT. 

A Z C S O P O R T T A G J A 

SZEGED, SZILÁGYI U. 5. Tel/Fax: (62)322-622 

SZEMELYBIZTOSITASI A J A N L A T A I 
Egyéni baleset-biztosítás A világ bármely pontján történt baleset esetén 

téríti a biztosítási összeget. 

Vállalati vezetők ("kulcsember") Baleseten kívUl a vállalati vezetőket leginkább 
élet- és baleset-biztosítása sújtó "menedzser" betegségekre is kiterjed. 

Szivárvány személybiztosítás Támaszt nyújt az élet fordulópontjain: gyermek-
születéskor, baleset, rokkantság és halál esetén 

Panda tanulóbiztosítás óvodáskortól az érettségiig 

HITELEKHEZ KAPCSOLÓDÓ BIZTOSÍTÁSOK 

Törlesztés biztosítás - rövidtávú hitelekhez 
Maximum 500.000.- Ft összegű és 2 éves lejáratú hitelekhez köthető 

Életbiztosítás kölcsönfedezetre - középtávú hitelekhez 
Kettő és öt év közötti hitelekhez köthető 

Kockázati életbiztosítás -hosszútávú hitelekhez 
Öt és húsz év közötti hitelekhez vagy hitel nélkül is köthető 

FONTOS TUDNIVALÓK 
Ha OTP lakossági folyószámláról utaltatja át bármely önkéntes Garancia-biztosításának havi díját 

akkor 5%-os kedvezményben részesül. 

FELELŐSÉG BIZTOSÍTÁS 
Nyugodt szakmai tevékenységhez biztosít hátteret. 

VAGYONBIZTOSÍTÁS 
Vállalatok, vállalkozók vagyonának biztosítása. Önkormányzatok részére speciális vagyonbiztosítás 

KEDVEZMÉNY AUTÓSOKNAK 
OTP lakossági folyószámlájáról a Garancia Biztosítóval kötött kötelező gépjárműfelelősség bizto-

sítását havonta fizetheti, casco biztosításánál pedig 12%-ot takaríthat meg. 

A Magyarországon gyártott új Opel és Suzuki gépkocsikcasco-biztosításának díjából további 10 % 
típuskedvezményt adunk. 

BIZTOSÍTÁSUNK GARANCIA! 



TISZTELT ÜGYFELÜNK! 

Bankunk évek óta hivatásának tekinti a korszerű és biztonágos 
készpénzkímélő fizetési formák hazai elterjesztését. E program 
keretében 1989 óta bocsátunk ki bankkártyát és telepítünk pénzkiadó 
automatákat. Az évek során az országban működő bankjegykiadó 
automatáink száma száznál többre, a folyószámlát nyitó ügyfeleink 
rendelkezésére álló kártyatípusoké háromra emelkedett. 
Most mégis úgy adunk hírt Önnek egy kártyaújdonságunkról, hogy 
azt mondjuk: egy álom megvalósult. 

Az OTP Eurocard/MasterCard Forintkártya ugyanis korábbi 
kártyáinkhoz képest, valami egészen más. 

Míg az OTP Ügyfélkártya vásárlásra csak a takarékcsekkel együtt 
alkalmas, az ATM és a Junior kártya pedig kizárólag 
készpénzfelvételre használható, addig az OTP Forintkártya elsőként 
teremt kehetőséget a közvetlen kereskedelmi fizetésre. 
Elég egy elegáns mozdulat, s Ön máris rendezte a számláját... 

MIÉRT ÉPPEN AZ EUROCARD/MASTERCARD? 

Az Eurocard/MasterCard a világ legismertebb bankkártyája az 
európai Europay és az amerikai MasterCard szervezet közös terméke. 
Több mint 200 országban bocsátanak ki E C / M C kártyát amely a 
világ szinte minden országában összesen csaknem 11 millió 
kereskedelmi és szolgáltatóegységben szívesen fogadott 
fizetőeszköz. 

A magyar bankok, kerskedelmi és vendéglátóhelyek is az E C / M C 
kártyára voksoltak: a hazai forgalomban levő E C / M C kártyák száma 
meghaladja a 30 ezret, s az elfogadó helyek gyors ütemben 
gazdagodó névsora már ma is közel 4000 céget, szállodát, éttermet, 
kereskedelmi és szolgáltatóegységet tartalmaz. 

KINEK AJÁNLJUK AZ OTP FORINTKÁRTYÁT? 

Az elsők között Önnek, ha van érvényes folyószámlaszerződése és 
rendszeres munkabérátutalása eléri a havi nettó 20 ezer forintot, vagy 
nyugdíjátutalása a havi nettó 10 ezer forintot, illetve ha a 
folyószámláján egy hónapig legalább 50 ezer forint átlagbetéttel 
rendelkezik. 

Egy folyószámlához két OTP Forintkártya is tartozhat amennyiben a 
társkártya birtokosa megfelel a szerződési feltételeknek. 
OTP Forintkártyát akkor is igényelhet, ha meglévő folyószámlájához 
már OTP Ügyfélkártya tartozik. 

MI A TEENDŐ HA CSATLAKOZNI KÍVÁN AZ EC/MC KÁRTYÁSOK 
NÉPES TÁBORÁHOZ? 

Ha van OTP lakossági folyószámlája és más tekintetben is megfelel a feltételeknek, kérjük, fáradjon 
be mihamarabb számlavezető fiókjába, ahol készségesen megkötik Önnel a szerződést. 



1995. ÉVI PROGRAMOK 

február 21-23.: ReklámMIX Szakkiállítás (Forrás Szálló) 
Reklámstúdiók, grafikai és arculattervező 
műhelyek bemutatkozása 
Reklám szakmai napok előadássorozata 

május 1. : Majális szervezése (Újszegedi Liget, Tarján-Záportó) 

július 5-9. : Cabrio Autó és Járműipari Szakkiállítás (Mars tér) 
Intersport-Expo Sport és Szabadidő Szakkiállítás 
(Mars tér) 
Oázis Lakberendezési és Építészeti Szakkiállítás 
(Mars tér) 

augusztus 1-6. : Sörfesztivál (Mars tér) 

szeptember 6-10.: "Szegedről Szegedieknek Szegeden" (Mars tér) 

október : Vendégvárók Vására (Megye Háza) 

november : Téli Sportbörze (Újszeged, sportcsarnok) 

december : "Csillagszóró Show" - Karácsonyi Vásár 
(Széchenyi tér, Mars tér, Dugonics tér) 

Szegedi Ipari Vásár- és Piacigazgatóság, 6724 Szeged Mars tér 
Tel:62/471-397, 470-665, Fax: 471-325 
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GYOGYSZERELLATO 
VÁLLALAT 
KECSKEMÉT 

Állami és magángyógyszertárak, 
egészséaöayi intézmények, 
viszonteíaaók részére: 

bel és külföldi 
HUMÁN ÉS ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNYEK 
GYÓGYSZERALAPANYAGOK, DROGOK, GALENICUMOK 
TÁPSZERTEK 
KÖTSZEREK, GYÓGYÁSZATI SEGÉDESZKÖZÖK 
GYÓGYHATÁSÚ TERMÉKEK, K O Z M E T I K U M O K FORGALMAZASA 

információ és rendelésfelvétel: 
GYÓGYSZERRAKTÁR: 
6000 Kecskemét, Matkói út 24 
telefon: (76) 484- 405 
üzenetrögzítő: (76) 484-403 
fax: (76) 481-317 
telex: 26-515 

NE F E L E D I E 1 H O L N A P I S I A L I X I 





GYÓGYÁSZA TI SEGÉDESZKÖZÖK 
GYÁRA 

Szeged, Zászló u. 4/A (Honvéd tér) 
Tel/fax: (62) 312-569 

Nyitvatartás: Hétfö-Csütörtök: 730-1530, Péntek: 730-1400 

Makó, Kórház u. 2. 
Tel: (62) 413-566 

ELHIVA TO TTSÁGUNK: segíteni, megkönnyíteni a köztünk élést. 

CÉLUNK: Minden termékünket és szolgáltatásunkat igénybe vevő ember 
teljes értékűnek érezhesse magát és tudja, hogy egész életén keresztül ezt 
mi tudjuk biztosítani számára. 

ÜZLETEINKBEN VÁSÁROLHATÓK: 
Mozgássérültek mindennapi életét megkönnyítő segédeszközök: speciális 
kanál, villa, kés, rögzíthető vágódeszka, eszközfogó, zokni húzó, hosszúnyelű 
szivacs, illetve fésű, könnyen kezelhető ollók, stb. 

— sportolóik számára esztétikus és megbízható rögzítők és merevítők, pl: 
vállvédő, csuklószorító, medenceövek, térdbandázsok kivehető fémmel, 
oldalmerevítőkkel, gumizoknik, sipcsontvédök 

— terhességi haskötök, fűzök több változatban, kompressziós harisnyák 
minden színben és mérteben, 

— Scholl lábápolási termékek teljes skálája: tyúkszemirtó, kérgesbőr 
eltávolító, gerinckímélő talpbetét, sarokemelők, ... 

On'osi miiszerek, vegyszerek minden fajtája megrendelhető prospektu-
sainkból, illetve állandó készletünk van: vérnyomásmérőkből, lázmérőkből, 
stethoscopokból, diagnosztikai műszerekből, arc maszkokbók, gumi-
kesztyűkből, sterilizátorokból, vénaszoritókból, adagolókból, ... 

Enyébb panaszok otthoni on'oslására: állítható vízsugarú zuhanyfej, 
cserélhető fejű arc-, illetve testmasszírozó, akupunktúrás készülékek, derék-
és nyak masszírozó párnák, nyakpihentetők, infralámpák, ... 



Forgalmazunk hazai és külföldi humán és 
állatgyógyászati gyógyszerkészítményeket, 
gyógytermékeket és egyes gyógyászati 
segédeszközöket. 
Szükség esetén szaktanácsadással látjuk el 
kedves betegeinket. 

Ballus Tivadarné 
Magángyógyszerész 

600 Kecskemét, Széchényi krt. 34/c 
Tel/Fax: 76-325-388 

Nyitvatartás: H - P: 8 - 9 
Szombat: 8 - 1 2 

Fogászati - fogtechnikai és egyéb egészségügyi 
termékek forgalmazása. 

6720 Szeged 
Oskola u. 23 
Tel/Fax: 62/322-638 DÓM-DENT 
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Benzinkút a Bajai úton, Szegedtől 6800 m -re Castrol 



CIPŐCENTRUM 

Grand - Petrol K f t . 
Kiskörös 

B ét B Vegyeskereslcedés 
Szeged, Zentai u. 22 

STÁNDBY I R O D A T E C H N I K A 

Szedés és grafika: Szvoboda Imre Szeged 
Nyomás: Délmagyar Kft. Szeged - Felelős vezető: Surányi Tibor 



UTÓSZÓ 

Az évkönyvhöz 1994. augusztus 26-án kaptuk meg lemezen tizenkét 
csoport anyagát -nem nyomdakész állapotban-, mely augusztus 29-én 
egészült ki az 5., 12., 14. csoport anyagával. Az 1. csoport szöveges része 
augusztus 31-én, a 3. csoport képei szeptember 6-án kerültek elő. A 
tévedések elkerülése végett az évfolyampénzből csak 8.334 Ft-ot kaptunk a 
nyomdai költségekhez, a következő címletekben: 

1 db 5.000 Ft 3 db 50 Ft 10 db 5 Ft 
1 db 1.000 Ft 33 db 20 Ft 2 db 2 Ft 

12 db 100 Ft 26 db 10 Ft 10 db 1 Ft 

Támogatóink gyors segítségéért ezúton is szeretnénk köszönetet 
mondani, nélkülük nem jött volna létre ez a kiadvány. 

Az évfolyamtársak szíves megértéséért külön köszönet, hogy az 
évkönyvünket megvásárolják. 

(Egy darab 200 oldalas, képekkel illusztrált könyv nyomdai költsége 
sürgősségi határidővel kb. 800 Ft/db.) 




